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Αγγελίες εργασίας

Αρ. φύλλου 214

2.024
στον ιδιωτικό τομέα
θέσεις
εργασίας

Υπάλληλοι Γραφείου,
Γραμματείς Σελ. 4
Εμποροϋπάλληλοι Σελ. 6
Λογιστές Σελ. 7
Γραφίστες,
Στελέχη Πωλήσεων Σελ. 8-9
Οικονομικά Στελέχη,
PromotionMerchandising,
Προγραμματιστές Σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων Σελ. 12
Εκπαίδευση,
Εξυπηρέτηση Πελατών Σελ. 14
Μηχανικοί Πωλήσεων,
Μηχανικοί Σελ. 18
Νομικά,
Στελέχη Παραγωγής,
Τεχνικοί Σελ. 20
Τεχνίτες,
Μηχανογράφηση,
Ιατρικοί Επισκέπτες,
Ιατροί, Νοσηλευτές,
Οδηγοί Σελ. 21
Security, Logistics Σελ. 22
Τουρισμός Σελ. 23
Αισθητικοί, Μόδα Σελ. 24

Logistics, Αγροτικά, Ασφάλεια,
Γραφικές Τέχνες, Διοικητικά, Εκπαίδευση,
Εξυπηρέτηση Πελατών-Administration,
Εξωτερικές Εργασίες, Επιστήμες,
Εστίαση, Κτηματομεσιτικά,
Marketing-Δημόσιες Σχέσεις,
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μεταφορές,
Μηχανικοί, Μόδα-Ομορφιά, Νομικά,
Οικιακές Εργασίες-Καθαριότητα,
Οικονομικά, Παραγωγή, Πωλήσεις,
Πληροφορική, Προμήθειες-Αγορές,
Τεχνικοί-Τεχνίτες, Τουρισμός, Υγεία

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σελ. 25-28

ΕΣΤΙΑΣΗ

Σελ. 16-17

507 μικρές, 281 μεγάλες αγγελίες
& 70 ειδικές καταχωρήσεις πλαισίου
q Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών
q Eπόπτες στους ΟΤΑ q 4 θέσεις εργασίας
στον Δήμο Διονύσου q 25 θέσεις εργασίας για ταμίες
στο Μουσείο της Ακρόπολης q 23 θέσεις στον Δήμο
Ζωγράφου q 3 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Σπάρτης q 4 θέσεις εργασίας

στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
q 1.575 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω ΑΣΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Σελ. 30-31
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Συνεργασίες του Skywalker.gr με ένθετα
www.skywalker.gr

ΑΘΗΝΑ

Skywalker Κοινότητες
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46
Τ.Κ. 163 45 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9730280
www.skywalker.gr
Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς
Κηφισίας 33, Τ.Κ. 542 48
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 326712
fpress@skywalker.gr

Δημαρχείο Αχαρνών
Φιλαδέλφειας 81 & Μπόσδα, Μενίδι
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
Δημαρχείο Πειραιά
Πλατεία Κοραή & Δραγάτση 1
Δημαρχείο Ηλιούπολης
Σοφ. Βενιζέλου & Λεωφ. Πρωτόπαπα
Κέντρο Αλληλεγγύης ΑΘΗΝΑ
Δομοκού 2, Αθήνα

Εκδότης
Δημήτρης Φυντάνης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημαρχείο
Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1

Αρχισυντάκτρια
Άννα Βενιέρη

Κεντρική Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 27

Εμπορικός Διευθυντής
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου
Παύλου Μελά 24, Εύοσμος

Οικονομικός Διευθυντής
Νεκτάριος Κολλάρος
Διευθύντρια Μάρκετινγκ
Μαίρη Κατσαπρίνη
Εξυπηρέτηση Πελατών
Ελένη Κούτσικου
Δώρα Γρηγορίου
Ειρήνη Παρασκευά
Εύα Ανδρέου
Περιφερειακές Συνεργασίες
Αλεξία Φουκίδου
Υποδοχή Διαφημίσεων
Ιωάννα Παπαγγελή
Διαδικτυακή Έρευνα
Γωγώ Δίγκα
Μαρία Γκούνη
Διαχείριση Αγγελιών
Βάσω Καδά
Ιουλιάνα Μουσουράκου
Ροή Αγγελιών
Βίκυ Πανοπούλου
Ηλέκτρα Γιαννουλίδου
Διόρθωση
Δάφνη Απογένη
Θεοδώρα Δουφεξή
Art Director
Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ
Φερενίκη Κουτσούμπα
Ράνια-Κλειώ Κουρή
Χάρης Παπαλάμπρου
Σωτήρης Ζώτος
Υποστήριξη Συστημάτων
Ιάκωβος Ρεμούνδος
Σύμβουλοι Έκδοσης
Αριστέα Δημητρούση
Ειρήνη Τσικνιά
Εκτύπωση
Newspresshold
Διανομή
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
Skywalker.gr
Skywalker_gr
Skywalker.gr

Την επόμενη Πέμπτη δωρεάν
στα παρακάτω σημεία

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Η τεχνολογία εξελίσσεται και μαζί της
συμπαρασύρει και την αγορά εργασίας. Το
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών γίνεται
το 1980 η πρώτη τριτοβάθμια σχολή που
μετέφερε το «μικρόβιο» της πληροφορικής
στη θεωρητική γνώση και τα job boards
λίγα χρόνια αργότερα το μετέτρεψαν σε μία
από τις πιο ελκυστικές (από κάθε άποψη)
θέσεις εργασίας. Πλέον όλοι οι οργανισμοί
έχουν την ανάγκη εξεύρεσης επαγγελματιών
πληροφορικής, από τη μικρότερη εταιρία
μέχρι και τους παγκόσμιους κολοσσούς.
Η ιστοσελίδα www.skywalker.gr εδώ
και χρόνια έχει προσφέρει χιλιάδες θέσεις
εργασίας σε αυτό τον τομέα. Μηχανικοί
τηλεπικοινωνιών, τεχνικοί δικτύων, στελέχη πληροφορικής και προγραμματιστές
με εξειδικευμένες γνώσεις προγραμμάτων
και γλωσσών προγραμματισμού είναι οι
πιο περιζήτητες θέσεις αυτή την περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο εξάμηνο
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας 2.762
θέσεις εργασίας από 175 εταιρίες στον
ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής, ενώ
αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 400
θέσεις ανοιχτές.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα στην εργασία
εξ αποστάσεως κυρίως από εταιρίες του
εξωτερικού, που είτε απευθείας είτε μέσω
κάποιας ελληνικής εταιρίας αναζητούν στελέχη πληροφορικής για να υλοποιήσουν
τα έργα τους.
Το πτυχίο Πληροφορικής πλέον μοιάζει
πολύ φτωχό για να καλύψει τις ανάγκες των
εταιριών, αν και η μεγάλη ζήτηση έχει φέρει
πολλά άτομα στην αγορά εργασίας χωρίς
να έχουν αποκτήσει ακόμα το πτυχίο τους.
Ο επαγγελματισμός, η οργάνωση του χρόνου και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
είναι στοιχεία που πρέπει να υποστηρίξει

ότι διαθέτει ο υποψήφιος όταν τον καλούν
σε συνέντευξη.
Η αποδεδειγμένη εμπειρία, η γνώση προγραμμάτων και η χρήση νέων τεχνολογιών
είναι κάποια από τα κριτήρια επιλογής των
εταιριών.
Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούν περισσότερο (κυρίως πρόσφατα)
οι εταιρίες πληροφορικής είναι οι εξής: Java,
C++, SQL, Pascal, Python, C#, PHP, HTML.
Επίσης οι γνώσεις web design και γραφιστικών προγραμμάτων, όπως π.χ. του
Illustrator ή του Photoshop, θα ληφθούν με
πολύ θετικό τρόπο από τον άνθρωπο που
θα κληθεί να αξιολογήσει το βιογραφικό
ενός υποψηφίου.
Η άριστη γνώση αγγλικών είναι κάτι
παραπάνω από απαραίτητη προϋπόθεση.
Πολλοί από τους υποψηφίους έχουν καταφέρει ή έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν
εφαρμογές. Αυτό είναι ένα ακόμα όπλο που
έχουν στη φαρέτρα τους και μπορεί να τους

οδηγήσει σε μια θέση εργασίας. Φυσικά,
για να πετύχουν τον στόχο τους, θα πρέπει
να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι για
την ανάλυση της εφαρμογής και για την
παρουσίασή της στα στελέχη της εταιρίας
που θα είναι παρόντα στη συνέντευξη.
Επιπλέον υπάρχουν προγράμματα εξειδίκευσης για πτυχιούχους θετικών επιστημών
(κυρίως μαθηματικούς, χημικούς και φυσικούς), ταχύρρυθμα σεμινάρια με σκοπό οι
ενδιαφερόμενοι να μάθουν να γράφουν
κώδικες και να μπορούν να έχουν ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό τους ή ακόμα
και να κάνουν στροφή στην καριέρα τους.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η τεχνολογία μέρα με τη μέρα εξελίσσεται και οι
θέσεις εργασίας στην πληροφορική είναι
πολλές, είναι διαφορετικές για κάθε κλάδο
της οικονομίας, αλλά είναι απαραίτητες σε
όλες τις επιχειρήσεις.
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-Skywalker.gr

Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.

Χειριστής Κλαρκ
Ασπρόπυργος
Διαθέτεις εμπειρία ως Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος
(Κλαρκ) και θα ήθελες να εργαστείς σε πολυεθνικό περιβάλλον στον χώρο των Logistics στον Ασπρόπυργο; Είσαι
νέος, εργατικός με εμπειρία στη συλλογή και φόρτωση
προϊόντων; Θα ήθελες να ανήκεις στο ανθρώπινο δυναμικό
μιας ηγέτιδας πολυεθνικής εταιρίας στην Ελλάδα; Αν η
απάντηση είναι ‘ναι’, τότε, ίσως, η θέση του Χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος (Κλαρκ) είναι η κατάλληλη για σένα.
Aρμοδιότητες: Ως Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος
(Κλαρκ) οι κύριες αρμοδιότητες σου θα είναι:
qΧειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος
qΦορτοεκφόρτωση προϊόντων
qΒοηθητικές εργασίες εντός της αποθήκης
qΔιασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Αποθήκης
Προσόντα:
qΓνώση και επιθυμητή άδειαχειρισμού ανυψωτικού
μηχανήματος
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
qΠτυχίο λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ
qΒασικές γνώσεις Η/Υ
qΕργατικότητα και ομαδικό πνεύμα
qΕπιθυμητή η προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης
Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών με κωδικό
θέσης: XK/IM στο link: https://swr.gr/FKYq7 ή στο fax:
210 6124202.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί
συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη
εμπιστευτικότητα

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως
Best Workplace 2016, αναζητά για το τμήμα παραγωγής
στην Αθήνα:

Η εταιρία Teleraise, επίσημος συνεργάτης της Elpedison,
ενδιαφέρεται για τη στελέχωση της θέσης:

Technical Project Manager
World’s Top Leading Insurance Group (€ 2800-€ 3400 Gross p/m)
iTechScope is the first Technical Recruitment Agency established
in Greece. With offices in Athens, London & Dubai we offer
Recruitment Services covering the sectors of IT, Digital &
Engineering. Prestigious Multinational companies & Innovative
Start-Ups find in us an indispensable and valuable recruitment
partner while job seekers discover an experienced ally in the
process of finding the ideal position. On behalf of our client,
one of the world’s top leaders in insurance and financial
services, we are currently looking for a Technical Project
Manager to manage the end-to-end IT solution design and
implementation of processes & systems transformation
projects for the company.
Key accountabilities:
qMonitor & control complex IT projects from initiation to
closing
qFacilitate the definition of project scope, by provide structure,
with clear deliverables outlined on detailed WBS diagrams,
and thereafter managing appropriately avoiding scope creep
and protecting the business case
qIdentify Technical Solutions in collaboration with Subject
Matter Experts and IT Suppliers and leading the design of
the target IT architectural components
qEnsure alignment of technical deliverables
with IT Architecture
qIdentify project tasks and appropriate resource
allocations and managing the project schedule
qMonitor progress and budget consumptions & develop
regular status reports
qManage risks, develop mitigation actions and solutions
& follow through for their implementation
qCollaborate intensively with local & regional teams,
arranging meetings and conference calls with the
appropriate interlocutors
qFacilitating the solution of Project Technical Issues,
organizing project participants and driving discussions
until resolution
qManage communication & expectations of stakeholders
Knowledge, skills & experience:
qDegree in Information Technology or relevant discipline
qMinimum 3 years’ experience in Project Management in
complex I.T. projects or 3 years as Team Leader in software

Delivery Units
qKnowledge of project management techniques
and software tools
qGood knowledge of the Software Development Lifecycle
qExperience in Software engineering and modern
development technologies
Strong pluses:
qBusiness analysis experience
qQualification in Project Management by PMI or Prince2
qApplication Architecture, SOA/ESB or Data Management/
MIS experience w
Personal side:
qExceptional organization and project managements skills
qStrong Can-do mentality
qProblem solving: Ability to tackles a problem by using
a logical, systematic, sequential approach to identify root
causes and to plan course of actions
qCapacity to communicate at managerial level and explain
technical realities with rigidity and consistency
qClear definition, visibility & ownership of tasks
qGrowth of Potential: Shows enthusiasm, determination
and motivation to self-development and learning. Thinks
as an owner and is ready to go far and beyond
qExcellent collaborator across mutli-functional teams
and various business stakeholders
qSense of organisation at the yearly, monthly and daily
level
qResults orientation with rigidity
Benefits: You will be part of one of the world’s top leading
insurance and financial services company in general and Best
Place to Work awarded environment in particular. You will be
exposed to large-scale, business-intensive projects, being part
of high-calibre IT Delivery department that encompasses clientcentric disposition at any level. You will work members hold team
spirit as the 1# corporate value while creating a business “foot
print”. Importantly, you will receive substantial opportunities
for career development and growth in a systemic and objective
manner. Highly competitive remuneration package comes on top.
If you are interested in applying for this exciting Job Opportunity
please send us your cv in englishnow to this link: https://swr.
gr/7oOzB. All applications will be handled with total confidentiality.

Microsoft.NET Developer

Back Οffice
σε νεοσύστατο τμήμα
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Αρμοδιότητες θέσης:
qΚαταχώριση αιτήσεων
qΑποστολή συμβολαίων
qEπικοινωνία με εταιρία courier
qΕπικοινωνία με πελάτες
qΓραμματειακή υποστήριξη
Απαιτούμενα προσόντα:
qΑπόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-λυκείου
qΆριστη γνώση χρήσης Η/Υ
qΠροϋπηρεσία σε τμήμα Βack Οffice (επιθυμητή)
qΓρήγορη πληκτρολόγηση
qΠολύ καλή γνώση MS Office
qΙκανότητα διαχείρισης παράλληλων εργασιών
qΕπαγγελματισμός και συνέπεια
qΤαχύτητα τέλεσης εργασιών
qΟργανωτικές ικανότητες
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερό μηνιαίο μισθό
qΑσφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
qΙδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας
qΕυχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές εξέλιξης
qΣυνεχής εκπαίδευση
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη
των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για
την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων ή/και
εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός
του ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
του που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε
άλλου προσωπικού στοιχείου που περιέλθει στην κατοχή της
Teleraise υπ’ ευθύνη του υποψηφίου, με αποκλειστικό σκοπό
την αξιολόγηση των ικανοτήτων του για την κάλυψη της θέσης
για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του ή για την κάλυψη
άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι
διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η Teleraise μπορεί να
ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό
της. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και
αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του Ν. 2472/1997.
Αποστολή στο link: https://swr.gr/Y1Gjk.

(DEV16D_ΑΤΗ)
Απαραίτητα προσόντα:
qΆριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση Microsoft.
NET Framework, C#, Microsoft SQL Server
qΕμπειρία στον σχεδιασμό και στην ανάλυση
εμπορικολογιστικών εφαρμογών
qΠροϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτους
qΑποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια
και υψηλό αίσθημα ευθύνης
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕυχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Παροχές:
qΆριστο πακέτο αποδοχών
qΕπιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
qΆριστες συνθήκες εργασίας
qΣημαντικές προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/CFmPo. Τηλέφωνο
τμήματος HR: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα
αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα
βιογραφικά που δεν θα αναφέρουν τον σχετικό κωδικό
θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ο όμιλος «Brink’s Hellas», η μεγαλύτερη εταιρία Security
στην Ελλάδα, πολυεθνική με ηγετική θέση πακοσμίως,
προσλαμβάνει άμεσα προσωπικό, δίνοντας τη δυνατότητα για
επαγγελματική εξέλιξη σ ένα αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας. Αν ενδιαφέρεσαι για Υπάλληλος Ασφαλείας (στατικές
φυλάξεις, patrol, αερομεταφορές, χρηματαποστολές) το
μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να έρθεις σε επικοινωνία
μαζί μας. Αυτή την περίοδο προσλαμβάνoυμε άμεσα:

Συνοδούς Χρηματαποστολών
για την Καβάλα
Tα προσόντα σου:
qΆδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε ισχύ
qΔυνατότητα για πλήρη απασχόληση
qΑπολυτήριο λυκείου
qΓνώση αγγλικών (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)
qEκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Τα καθήκοντα σου:
qΗ ασφαλής εκτέλεση των καθημερινών εργασιών
που θα σου ανατεθούν σύμφωνα με τις συμβατικές
υποχρεώσεις και τις διαδικασίες της εταιρίας
qΣυνεπής και επαγγελματική συμπεριφορά
Η εταιρία σου παρέχει:
qΜόνιμη απασχόληση στον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα
της ασφάλειας
qΔυνατότητα επιπλέον αποδοχών βάσει της συνέπειας
και απόδοσής σου
qΟλοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση
στο αντικείμενο εργασίας σου
qΔυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
σε ένα δυναμικό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας τότε
μπορείς να υποβάλλεις τo βιογραφικό σου με έναν
από τους παρακάτω τρόπους:
qΤηλεφωνικά στο τηλ. 2510391432
qΣτη link: https://swr.gr/EUXu7 με κωδικό θέσης ΜΕ/KAV
qΣτέλνοντας fax στο 2510391870
Το βιογραφικό σας θα χρησιμοποιείται από τη Brink’s με
βάση την εταιρική Πολιτική Διαχείρισης βιογραφικών που
είναι δημοσιευμένη στο site της.

Ο πελάτης μας, εταιρία εμπορίας επώνυμων συστημάτων
κλιματισμού και θέρμανσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Σύμβουλο Πωλήσεων Δικτύου
Χονδρικής (SJSΚ05)
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qΠτυχίο μηχανολόγου μηχανικού
qΤουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε πώληση προϊόντων
θέρμανσης, φυσικού αερίου και Α.Π.Ε. σε καταστήματα
ειδών κλιματισμού και θέρμανσης
qΚαλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
qΚαλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
qΔυνατότητα συχνών ταξιδιών
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η διαχείριση
και η διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου. Η εταιρία
προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.
Παράκληση: Μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε CV
με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη:
ÄÓÅ½ÏÍÔ¼ÊÇÔ q¨ÀÉ  Ò»ÌÀ
ÄÈÑºËÍÖ ¥Ë¼ÐÈÀq¨ÀÉ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/loZSc.
Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

E&O London restaurant has become, over the last years,
synonymous with top-quality pan-Asian food, served in
stylish but casual environment. Following the winning
combination of innovative, fresh, simple yet complex food,
E&O London Team is introducing the opening of E&O
Athens, on the rooftop of Athens Marriott Hotel. E&O
Athens is now looking for motivated staff members, who
are passionate about food and uncompromising quality
service and desire to succeed in an excellent restaurant
environment. E&O Athens is currently seeking for:

Το Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:

Barista
Προσόντα:
qΑπόφοιτοι τουριστικής ή ανάλογης σχολής
qΤουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*-5*
qΆριστη παρασκευή διεθνών cocktails, κρύων ροφημάτων
και όλων των ειδών espresso (η γνώση παρασκευής latte
art ροφημάτων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη γνώση
πρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές
καταστάσεις
qΔιάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
Προσφέρονται:
qΆριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος
qΆκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής και καθημερινή
προσφορά διατροφής
qΕξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές
αναλόγως προσόντων
qΔυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά
μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικoύ με πρόσφατη φωτογραφία στο link:
https://swr.gr/1ebB4. Όλα τα e-mails που δεν περιλαμβάνουν
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mails θα αντιμετωπιστούν
με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του
κάθε ατόμου.

Bar Backs
General requirements:
qRelated experience in similar position, in high
standard hotels or restaurants
qExperience in a high volume and high pressure
restaurant working environment
qGood to excellent (according to position) command
of greek and english language
qWillingness, positive and collegial attitude
What we offer:
qIntensive Training programs
qCareer progression and development in a superior
environment
qCompetitive salary
To apply for any of these positions and as part of our
recruitment, please send us your CV with a recent photo
to this link: https://swr.gr/8DkcA.

Η Ermia Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει για το
ξενοδοχείο της Amaryllis Paros Beach Hotel, που βρίσκεται
στη Χρυσή Ακτή Πάρου, για τη θερινή σεζόν 2018:

«Sal y Mar»
Lounge-Beach Hostess
Απαραίτητα προσόντα:
qΕμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
qΕμφανίσιμη
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕπιπλέον γνώση γαλλικών ή ιταλικών επιθυμητή
qΚαλή φυσική κατάσταση για αντοχή σε συνθήκες
εργασίας παραλίας (ήλιος, υψηλές θερμοκρασίες κτλ.)
qΆριστες επικοινωνιακές ικανότητες
qΠνεύμα ομαδικότητας
qΕυελιξία και καλή διάθεση
Παροχές:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
με ευκαιρίες εξέλιξης
qΔιαμονή
qΔιατροφή
qΚαλές και ευχάριστες συνθήκες εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/hZ6fR.

Η Meccanica Group Α.Ε. στο πλαίσιο εξειδικευμένου έργου
που έχει αναλάβει αναζητά:

Αποφοίτους Ανώτατης
Σχολής Θετικών
ή Οικονομικών Επιστήμων
Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kassandra Palace Hotel & Spa
στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει:

Προσωπικό Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:
qΑνάλογη προϋπηρεσία σε θέση κουζίνας
qΘετική συμπεριφορά και πνεύμα ομαδικότητας
qΌρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα
Παροχές:
qΑνταγωνιστικό πακέτο παροχών με ασφάλιση
qΔιαμονή και πλήρης διατροφή
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία
στο link: https://swr.gr/P8mYd.

Προσόντα:
qΓνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2, πιστοποίηση
2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 θα εκτιμηθεί
qΔίπλωμα ECDL για όλες τις ενότητες του Office
qΑποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση εργοδότη 1
τουλάχιστον έτους σε: κατάρτιση διακηρύξεων διαγωνισμών, ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας τυπικής και
οικονομοτεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, σύνταξη
πρακτικών αξιολόγησης προσφορών και εισηγήσεων κατακύρωσης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, κατάρτιση
συμβάσεων, παρακολούθηση συμβάσεων και εκκαθάριση
αυτών, εργασιακή εμπειρία σε προκηρύξεις διαγωνισμών
δημοσίων συμβάσεων και παρακολούθηση συμβάσεων θα
θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα, γνώση χρήσης SAP-ERP
θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/bn8GM.
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Μεγάλες αγγελίες εργασίας
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Tax Consultants είναι μία πρωτοπόρος εταιρία στον
χώρο των φορολογικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Απαρτίζεται από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων οι
οποίοι αντιμετωπίζουν τον κάθε πελάτη, φυσικό πρόσωπο
ή εταιρία, απόλυτα εξατομικευμένα. Καθόλου τυχαία
άλλωστε δεν είναι η ονομασία της: tax consultants,
δηλαδή φορολογικοί σύμβουλοι, πλήρως καταρτισμένοι
και έμπειροι ώστε να παρέχουν λύσεις σε ζητήματα
φορολογίας. Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται σε
2 θεματικούς άξονες: ορθή οργάνωση και λειτουργία
λογιστηρίου και βαθιά γνώση των πιο πρόσφατων
νομοθετικών και όχι μόνο εξελίξεων του κλάδου.
Η ιστορία μας: Η πορεία μας ξεκινά το 2006 με πρώτη
την εταιρία Co.In.Solutions. Σήμερα, 12 χρόνια μετά,
αριθμεί 100 και πλέον εταιρίες για τη λογιστική παρακολούθηση και τα εργατικά τους. Η μεθοδικότητα,
η οργάνωση αλλά και η βαθιά γνώση της ομάδας Tax
Consultants είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που
η εταιρία διαγράφει μία σταθερά ανοδική πορεία όλα
τα τελευταία χρόνια. Ο πελάτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, γεγονός που
κατατάσσει την εταιρία ως κορυφαία επιλογή στον
κλάδο των φορολογικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Η εταιρία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ, σύμβουλοι
λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, με έδρα
τον Άγιο Στέφανο Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:
Υπάλληλο Γραφείου
Για πλήρη απασχόληση.
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥¥¢¦°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
qÏÍÐÄÆºÌÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ¬ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q´ÓÔÄÑÎÌ
Ρόλος:
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ Ð¿ÌÑÀÉÇFNBJM
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇ
q ÍÐÑÍË»ÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌÑÍÖ»ÌÀ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔÄFNBJM
q¢ÉÓÑÄÏÈÊºÔÃÍÖËÄÈºÔÐÄÃÇ½ÐÈÄÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ
Δεξιότητες υποψηφίου:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÑÇÏ»ÐÄÓÔÏÍÒÄÐÈÎÌÊÀÈÀ½ÃÍÐÇÔ
ÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
Παρέχονται:
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q§ÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô
q´ÌÐÇÀÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο link: https://
swr.gr/cAiEh με φωτογραφία και να αναγράφουν
στο βιογραφικό τους τον/τους κωδικούς θέσεων
για τους οποίους ενδιαφέρονται.
Υπάλληλος Γραφείου
Η εταιρία Osteocell, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο
των βιολογικών υλικών και με δυναμική δραστηριότητα στον κλάδο του εμφυτεύσιμου oρθοπεδικού
υλικού στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τμήματος
τιμολόγησης και προσφορών αναζητεί υπάλληλο
ÆÏÀÅÄ¼ÍÖÆÈÀÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÍËÇÂ¼ÀÔ ÏÍ
σφορών και τιμολογήσεων που αφορούν τα υλικά
που εισάγει και διακινεί σε δημόσια και ιδιωτικά
νοσοκομεία πανελλαδικά. Ακόμα, θα διαχειριστεί
εισαγωγές υλικών, καθώς και θέματα σχετικά με
την εξυπηρέτηση των πελατών.
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃ¿Í  ÄÑÎÌ
q ÆÆËÈÊ¬ 1SPGJDJFODZ»ÈÐÍÃ¿ÌÀÍ
qÏÍÆÏ¬ÀÑÀ.40VUMPPL &YDFM 8PSE 
1PXFS1PJOU
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ&31
Προαιρετικά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÑÀÈÏ¼ÀÍÏÒÍÄÃÈÊÎÌÖËÈÊÎÌ
ή ιατρικών ειδών
qÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ6OJTPGU"UMBOUJT&31
q¢ÈËºÍÌÉºÌÇÆËÎÐÐÀ
Παροχές:
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS3K5'
Υπάλληλος Γραφείου
(μερικής ή πλήρους απασχόλησης)
Η Wisenet με πολυετή πείρα στον χώρο των υπηρεσιών τηλεφωνικής εκπροσώπησης, προσφέρει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνικής εκπροσώπησης και επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα
της άτομα, όπου θα εργαστούν στο τμήμα διαχείρισης
εισερχομένων-εξερχομένων κλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
qÌÎÐÇ¤±
Η εταιρία προσφέρει:
q ÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖÐ¿ÁÀÐÇÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦
qÑÀÒÄÏ½ÈÐÒ½
q±ÂÇË¬CPOVT
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÖÔÕÎÏÍÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢¿ÊÍËÇÏ½ÐÁÀÐÇÄÑÀ§§§
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/a9gs1

H Career In Progress XXXDBSFFSJOQSPHSFTT
gr ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
διαχείρισης σταδιοδρομίας και στελέχωσης θέσεων,
για λογαριασμό συνεργάτη της, επενδυτικής εταιρίας
ακινήτων, αναζητά:
Υπάλληλο Γραφείου
Για την περιοχή της Αθήνας.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα:
q±ÍÐÑÇÏ¼×ÄÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊ¬ÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
q ÌÀË¬ÁÄÈÑÇÌºÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÀÊÈÌ»ÑÓÌ
από διάφορες πηγές
qÇÈÍÖÏÆÄ¼ÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔÐ¿ÅÓÌÀ
με τις απαιτήσεις των πελατών
και τις προθεσμίες των έργων
Για την επιτυχή πλήρωση των αρμοδιοτήτων
του θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα
προσόντα:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q±ÂÇËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
διαπραγμάτευσης και επινοητικότητα
στην αντιμετώπιση προβλημάτων
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄË¬ÑÓÌ
και αποτελεσματική διαχείριση πελατειακών
σχέσεων σε καταστάσεις με αυστηρές
προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ
στο: IUUQTTXSHS5Q0%R, σημειώνοντας τον κωδικό (ΥΠ_ΓΡ06).
Υπάλληλοι Γραφείου
´ÕÄÈÔÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÒºËÄÈÔÌÀÄÌÑÀÕÒÄ¼Ô
άμεσα σε μία αξιόπιστη εταιρία, ικανή να αναγνωρίσει
τις ικανότητές σου και να σου παρέχει μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη; Αν ναι, έλα κι εσύ
στην ομάδα της PlegmaNet¢ÃÎÒÀÐÍÖÃÍÒÄ¼Ç
ευκαιρία να αναγνωριστούν και να εξελιχθούν οι
επαγγελματικές δεξιότητές σου. Η ηγέτιδα εταιρία
στον χώρο της τηλεφωνικής προώθησης υπηρεσιών
1MFHNB/FUÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌ
Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων
σταθερής & κινητής τηλεφωνίας της Wind
(άνω των 23 ετών)
Για πενθήμερη πρωινή 6ωρη ή 8ωρη απασχόληση
ÐÑÀÒÄÏ½ÓÏ¬ÏÈÍ 
Απαραίτητα προσόντα:
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
και διαπραγματευτικές δεξιότητες
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÖÍËÍÆÈÐÑ»
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÐÑ½ÕÍ
και στο αποτέλεσμα
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÍÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
σε αντίστοιχη θέση
Τι παρέχουμε:
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
q#POVT ÑÀÊÀË¿ÑÄÏÀÐÑÇÌÀÆÍÏ¬
q§ÍÌÑºÏÌÄÔÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q ÉÈÍÈÐÑ¼ÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀÐÑÈÔËÇÏÓºÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÕÓÏ¼ÔÇËÈÊÈÀÊ½½ÏÈÍ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄ»ÕÓÏ¼ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q ÉÈÍÊÏÀÑ¼À ÀÐÅ¬ËÄÈÀ ÐÈÆÍÖÏÈ¬
q«Ï¬ÏÈÍÏÍÐÀÏÍÐºÌÍÐÄÊ¬ÒÄÀÌ¬ÆÊÇ
q¢¿ÊÍËÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ËÇÐ¼ÍÌÄÑÏ½ ¤ 
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSBTO3U
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με
ÄÖÒ¿ÌÇÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ ÍÈÍÍ¼ÍÈÄ¼ÌÀÈÍÈ½ÌÍÈÖÄ¿
θυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο
των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η εταιρία συλλέγει
βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση
ÑÓÌÈÊÀÌÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
ÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÇÔÄÄÏ¼ÑÓÐÇ
ÇÄÈËÍÆ»ÔÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖÑÀÏÍÐÓÈÊ¬ÃÄÃÍºÌÀ
του διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους
της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα
εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε
ÖÍÂ»ÅÈÍÔÃ¿ÌÀÑÀÈÌÀÀÐÊ»ÐÄÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑ¬ÑÍÖ
όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Vitorgan–Αμπατζόγλου, μία από τις κορυφαίες
εταιρίες στον χώρο του φαρμακείου με εμπειρία
60 ετών και φιλοσοφία την παραγωγή και διάθεση ποιοτικών και καινοτόμων συμπληρωμάτων
διατροφής, ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών
προϊόντων ζητεί να προσλάβει:
Υπάλληλο Γραφείου
Περιγραφή θέσης:
q3FQPSUJOHÆÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
του τμήματος πωλήσεων
q Ì¬ËÖÐÇÑÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q Ì¬ËÖÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
qÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
σε πελάτες ή πιθανούς πελάτες
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÓÌÐÑÄËÄÕÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
στα προϊόντα
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÏÍÇÒÄÖÑºÔÊÀÈÄË¬ÑÄÔ
εσωτερικού και εξωτερικού
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÇÔÄÉÄÏÕ½ÄÌÇÔ
αλληλογραφίας
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÍÖÃÎÌ
®ÈÊÍÌÍÈÊ¬»ÈÍ¼ÊÇÐÇ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄ¼ÄÃÍÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿.40GGJDFÊÀÈJOUFSOFU
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄ&31ÊÀÈ$3.ÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÍËË¬QSPKFDU
ταυτόχρονα, καλή διαχείριση χρόνου

q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈPÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία παρέχει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο link:
IUUQTTXSHS+D%X»ÐÑÍGBY

qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½À¼ÐÒÇÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
και συνεργασίας με τους συναδέλφους
q´ÕÄÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÏÍÐÄÆºÌÇÀÏÍÖÐ¼À
H εταιρία προσφέρει:
q§ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÖÌÄÕ»ÄÈ½ÅÓÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.HSN5JR

Η Data Media–Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2001,
εξειδικεύεται στο χονδρικό εμπόριο, κατέχει κορυφαία
θέση ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδου και έχει
ÈÐÑÍÍÈÇÒÄ¼ Ä *40  ÊÀÈ *40  ÆÈÀ ÑÍ
σύνολο των εργασιών της. Η εταιρία ενδιαφέρεται να
προσλάβει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης
για τις κεντρικές τις εγκαταστάσεις στον Λαγκαδά:
Υπάλληλο γραφείου
με γνώσεις πωλήσεων
Καθήκοντα θέσης:
qÖÌÄÕÄ¼ÔÄÀÅºÔÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
πελατολογίου ευθύνης και ανάπτυξη της θέσης
της εταιρίας
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÕºÐÄÓÌÄÌºÍÖÔ
και υφιστάμενους πελάτες
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
της εταιρίας
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÓËÇÑÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÌÎËÇÐÇ
μέσω τηλεφώνου
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÐÄÏÍÆÏ¬ÀÑÀ&31
4PGU0OF
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇ¤±
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇ.40GGJDF 8PSE &YDFM 
0VUMPPL
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇ
του γραπτού και του προφορικού λόγου
qÏÍÐ»ËÓÐÇÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
στόχων
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Προσφέρονται:
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÀ½ÊÀÈÏÍÔÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό
θέσης (DAT-YPB) στο link: IUUQTTXSHSE5LT

Υπάλληλοι Γραφείου (8ωρο)
Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη
της, πολυεθνικής εταιρίας στον χώρο των τηλεπικοιÌÓÌÈÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌ
ÓÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÑÍÑ»À¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
Περιγραφή θέσης: Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι
υπεύθυνος/η για την ολιστική εξυπηρέτηση των ιδιωτών
και εταιρικών πελατών, τη διαχείριση παραπόνων, την
κατανόηση και καταγραφή αιτημάτων, καθώς και για την
πλήρη παροχή πληροφοριών για θέματα λογαριασμών.
Προφίλ υποψηφίου:
q ½ÅÍÈÑÍÈÖÊÄ¼ÍÖ¥¢¦
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ
προφορικού λόγου
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÄÄÈÏ¼À
στη διαχείριση αντιρρήσεων
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
qÌÎÐÇ¤±
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÖÂÇË¬CPOVT
q¢ÅÈÊÑÍ¿ÔÐÑ½ÕÍÖÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSGP). Για όλες
τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Υπάλληλοι Διοικητικής Υποστήριξης
Ο εκπαιδευτικός όμιλος Νέα Γνώση στο πλαίσιο
της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:
¿Í  ÈÊÀÌ¬¬ÑÍÀÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÇÔÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»Ô
γραμματειακής υποστήριξης.
Περιγραφή θέσης:
q±ÍÃÍÕ»ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄË¬ÑÓÌ
qÈÍÈÊÇÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÄËÄÕÎÌÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÀÒÇ¬ÑÓÌ
σε συνεργασία με τους καθηγητές
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÐÖÌºÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.HS8F24
Ανώνυμη εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί για την Αθήνα:
Υπαλλήλους Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖ4PGUPOF ÊÀÑÀÕÎÏÇÐÇ
ÑÈÍËÍÆ¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
q,ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¤ÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²ÊÀÈÊÀÑÍÕ»¥²
αυτοκινήτου
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÀÍÐÑÍË»ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
μαζί με το βιογραφικό
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSD,K0C. °ÀÁÈ
ογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Mayor Hotels & Resorts
επιθυμεί να προσλάβει στα κεντρικά γραφεία της
στον Ανεμόμυλο επαγγελματία για τη θέση:
Υπάλληλος Γραφείου
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως να
διαθέτουν:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÄÈÒÖÇÑ½
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÍËÓÌÈÊ»Ô
γλώσσας
qÌÎÐÄÈÔÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
θα εκτιμηθούν
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ»ÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔËÀÑÅ½ÏÀÔ.JDSPTPGU0GGJDF
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι
προσωπικότητα που:
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ ÐÖÌºÄÈÀ
και δέσμευση για το αποτέλεσμα
qÈÀÏÊÎÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÉºËÈÉÇÑÓÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌ
δεξιοτήτων του και είναι πρόθυμος/η να μάθει

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Administrative Executive
Job description: 5IF "ENJOJTUSBUJWF &YFDVUJWF JT
SFTQPOTJCMFGPSQSPWJEJOHIJHIMFWFMBENJOJTUSBUJWF
UISPVHITDIFEVMJOHBQQPJOUNFOUTBOENBJOUBJOJOH
NVMUJQMFTDIFEVMFT.BOBHJOHTBMFTTDIFEVMFBOE
PSHBOJ[JOHRVPUBUJPOTUPDMJFOUT2VPUBUJPOTJOWPMWF
FWFSZUIJOH GSPN OFHPUJBUJPO  QVSDIBTJOH  QSJDJOH 
DPOTUBOUGPMMPXVQXJUITVQQMJFSTBOEXJUIDMJFOUT
Required skills:
q1SFQBSFBOETFOERVPUBUJPOT
BOEBOZPUIFSEPDVNFOUTUPDMJFOUTBTSFRVJSFE
q.BJOUBJOBOEVQEBUFGJMJOHTZTUFN
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
XJUIQSPTQFDUJWFBOEDVSSFOUDMJFOUT
q4USPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMTFOBCMJOH
JOUFSBDUJPOXJUIWBSJPVTMFWFMT
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO
TLJMMTJODMVEJOHOFHPUJBUJPOBOEQFSTVBTJPO
DBQBCJMJUJFT
q.VTUCFFYUSFNFMZPSHBOJ[FE BCMFUPGVODUJPO
BTQBSUPGBUFBN BTFMGTUBSUFS BOERVBMJUZ
GPDVTFE
q.VTUCFBCMFUPQSJPSJUJTFSFTQPOTJCMZ NBOBHF
EFBEMJOFTBOENVMUJUBTLJOBGBTUQBDFEPGGJDF
FOWJSPONFOU
q.VTUQPTTFTTCVTJOFTTFUJRVFUUF
BOEQSPGFTTJPOBMQIPOFTLJMMT
q8JMMJOHUPXPSLFYUFOEFEIPVST
XIFOOFDFTTBSZ
q"CJMJUZUPVOEFSTUBOEDVTUPNFSOFFET
q$PNNPOTFOTF
Required experience:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOBSFMBUFEGJFMEQSFGFSSFE
qZFBST FYQFSJFODFJOBSFMBUFE
BENJOJTUSBUJWFBTTJTUBOUFYFDVUJWFBTTJTUBOU
DMFSJDBMSPMFQSFGFSBCMZJOBOJOUFSOBUJPOBM
NPWJOHDPNQBOZ
q$PNQVUFSTLJMMT8PSE 0VUMPPL &YDFM 
1PXFS1PJOUBOEKPCSFMBUFETZTUFNT
q#JMJOHVBMXSJUUFOBOEPSBM FOHMJTIHSFFL 
&YUSBGPSFJHOMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFE
BOBTTFU
q&YQFSJFODFJORVPUBUJPOT QSJDJOH
BOEQVSDIBTJOHQSFGFSSFE
Job location: "UIFOT (SFFDF
Position type'VMMUJNF
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHS0PC.
"MMDWTNVTUCFTFOUJO&OHMJTI
Personal Assistant
3FRVJSFEGPSUIF%JSFDUPSPGI am One DVSSFOUMZ
IPTUJOHUIF4UBS)FMMBT$POUFTU
As a Personal Assistant you will be involved in:
q0SHBOJTJOHQFSTPOBMMVYVSZTIPQQJOHJO1BSJT 
.JMBOPS-POEPO
q0SHBOJTJOHBOFWFSDIBOHJOHDBMFOEBSBOEDPNQMFY
TDIFEVMFJODMVEJOHCVTJOFTTBOEQFSTPOBMNBUUFST
q"TTJTUJOHXJUIFWFOUQMBOOJOHBOEFOUFSUBJONFOUBU
CVTJOFTTBOEQFSTPOBM EJOOFST TPDJBM7*1HBUIFSJOHT 
BOEDIBSJUJFT
q$PPSEJOBUJOHDBQUBJOTGPSPVSQFSTPOBMKFUT
BOEZBDIUTUSBWFMBTXFMMBTUIFESJWFST
q*OUFSJPSEFTJHOJOHDPPSEJOBUJPO
The right candidate must have:
q$PMMFHFPSVOJWFSTJUZEFHSFFJODPNNVOJDBUJPOT
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q)JHITUBOEBSETPGFYDFMMFODF
q&YDFQUJPOBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOFOHMJTI
q4USPOHUFDIOPMPHZTLJMMTBOEFYQFSJFODF
XPSLJOHXJUI"QQMFQSPEVDUT
q'MFYJCJMJUZXJUITDIFEVMFBOEIPVST
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMTLJMMT

q$POGJEFOUJBMJUZBOEEJTDSFUJPO
q1SPGFTTJPOBMQSFTFOUBUJPOPGTFMGBOEHSFBU
QFSTPOBMJUZ TFOTFPGIVNPSJTBQMVT
q1PTJUJWFBUUJUVEF
q5IFBCJMJUZUPCFQSPBDUJWFBOEUBLFUIFJOJUJBUJWF
q3FTVMUTPSJFOUFEXJUIFYDFQUJPOBMPSHBOJTBUJPO
TLJMMT
q5IFBCJMJUZUPBEBQUUPDIBOHJOHQSJPSJUJFT
q5IFBCJMJUZUPNVMUJUBTLFGGFDUJWFMZ
q5IFBCJMJUZUPEFWFMPQBOENBJOUBJOTPMJE
XPSLJOHSFMBUJPOTIJQTXJUITFSWJDFQSPWJEFST 
DPOUSBDUPSTBOEWFOEPST
q5SVFUFBNXPSLBUUJUVEFBOEUIFBCJMJUZUPXPSL
JOEFQFOEFOUMZ
We offer:BHFOFSPVTTBMBSZBOEXFXPVMEMJLFZPV
UPTUBSUXJUIVTBTTPPOBTQPTTJCMF
"SFZPVUIFPOF -FUTGJOEPVU4FOEVTZPVSDWBUlink:
IUUQTTXSHS'J[8PSDBMMVTBUBOE
UBLFUIFDIBODFUPCFDPNFBQBSUPGPVSBNB[JOHUFBN
Aνώνυμη εταιρία φαρμακευτικών και ιατρικών
προϊόντων με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ζητεί να
προσλάβει άμεσα:
Γραμματέα για το Τμήμα Πωλήσεων
(κωδ.: ΓΠ)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÀÆÆËÈÊ»Ô
εμπορικής αλληλογραφίας
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÐÖÌÄÃÏ¼ÓÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÄÔÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔ
αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÃÖÌÀÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼À 
προσαρμοστικότητα-ευελιξία
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÏÍÐÍÕ»
στη λεπτομέρεια
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
Προσφέρονται:
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
qÏ½ÐÒÄÑÇÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιοÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ Ö½ÂÈÌÊÀÔ ² ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌ
κωδικό θέσης στο link: IUUQTTXSHS02-L4 ή στο
GBY
Υπεύθυνη
Γραμματειακής Υποστήριξης
Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της η εταιρία Α.
Motors ΑΒΕΕ με έδρα το Κρυονέρι Αττικής, επιθυμεί
να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της κυρία, κάτοικο
βορείων προαστίων ή πλησίον γύρω περιοχών, για
ÑÇÒºÐÇÑÇÔÏÀÀÑÄÈÀÊ»Ô±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .T0GGJDF &YDFM FNBJM
qÍÖÃºÔÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÕÄÑÈÊºÔ
με το αντικείμενο εργασίας
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÆÏÀÑ»Ô
επικοινωνίας και συνεργασίας
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÏÄÅÄÏºÔ
αντικείμενο
Αρμοδιότητες:
q»ÂÇÑÇËÄÅÓÌÇ¬ÑÓÌÀÀÌÑ»ÐÄÈÔ
σε ερωτήματα και μηνύματα
qÏÍÎÒÇÐÇÇÌÖ¬ÑÓÌÐÑÍÖÔÀÏ½ÃÈÍÖÔ
q»ÂÇÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÇÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
και διοχέτευση της στα αρμόδια τμήματα
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÄÉÄÏÕ½ÄÌÇÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
q±ÍÃÍÕ»ÄÈÐÊÄÑÎÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÐÖÁÀÑÈÊÎÌ
και ηλεκτρονικών αρχείων
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
q§ÈÐÒÍËÍÆÈÊ»ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSL+6G
H N. Αστεριάδης Α.Ε., με ηγετική θέση στον τομέα
εμπορίας επιστημονικών οργάνων για έρευνα και
ÍÈÍÑÈÊ½ ºËÄÆÕÍ  ×ÇÑ¬ ÆÈÀ ¬ÄÐÇ Ï½ÐËÇÂÇ ÐÑÍ
γραφείο της Θεσσαλονίκης:
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης
(κωδ. θέσης: ΓΥ/01/ΘΕΣ)
Απαραίτητα προσόντα-χαρακτηριστικά:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .JDSPTPGU0GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈ
Ê» ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ 
οργάνωση, μεθοδικότητα, ευελιξία, ταχύτητα, τάξη,
ÀÌÑ¼ËÇÂÇ ÒºËÇÐÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÇÔÕÄÈÏÈÐÍ¿&31
qÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÄÈÒÖÇÑ»
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Κύριες αρμοδιότητες:
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇËÄÅÓÌÈÊÍ¿ÊºÌÑÏÍÖ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÅÖÐÈÊ»ÔÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες
βιογραφικό με αναφορά στον κωδικό της θέσης στο
IUUQTTXSHSK),I»ÐÑÍGBYÖ½ÂÇ
ÊÀÔÄËË»ÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
εχεμύθεια.
συνέχεια στη σελ. 6

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου
Dixons, ζητά:

Αποθηκάριο
Δράμα
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος
σε ανάλογη θέση;
Αν ναι και:
qΔιαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει
να βοηθάτε τους πελάτες
qΑναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.
Η εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα
σας προσφέροντας:
qΣυνεχή εκπαίδευση
qΑσφάλιση και bonus
qΣημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
Απαιτούμενα προσόντα:
qΓνώσεις-χρήση Η/Υ
qΕπικοινωνιακές ικανότητες
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες)
Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του ομίλου Dixons
Carphone plc): Η Κωτσόβολος είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1950
από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί 95
καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kotsovolos.gr,
ενώ απασχολεί και πάνω από 1.950 εργαζομένους. Η εταιρία
εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών,
φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων,
καθώς και στις υπηρεσίες παράδοσης, εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και προστασίας των προϊόντων μετά την
πώληση με τη σειρά υπηρεσιών Support 360ο.
Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια
κοινωνικής δικτύωσης:
qFacebook: www.facebook.com/Kotsovolos
qTwitter: https://twitter.com/KotsovolosOn
qYouTube: http://www.youtube.com/user/
Kotsovolosgreece
qGoogle Plus: https://plus.google.com/116092004640
999302663#116092004640999302663/posts
Περισσότερες πληροφορίες στο http://corporate.kotsovolos.
gr. Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/XRSYm.

Marketing Account Manager
Generation Y-International eBusiness Experts, a wellestablished and highly successful interactive agency based
in Athens, Greece, seeks Marketing Account Manager.
Key responsibilities:
qImplement tailor made online marketing strategy for each
client in order to meet their business and strategic goals
qCollaborate closely with PPC, Creative and Social media
Management teams in the creation and timely distribution
ofmarketingefforts
qMonitor traffic for multiple initiatives with the ability
to analyze success and failure
qBuild strong, long-term client relationships and maintain
frequent contact
qConceive creative marketing ideas/campaigns
and copyrighting that help meet
the marketing plan’s goals.
Required qualifications:
qUniversity or College Degree in Marketing
qEquivalent work 2 years’ experience digital agency
qExcellent command of the english and greek language
both written & spoken
qAble to meet deadlines
qStrong organizational skills and teamwork skills
qAbility to monitor, understand and analyze important
performance metrics
qAbility to think creatively and innovatively
What we offer:
qA relaxed working atmosphere
qPersonalised working station
qContinuous training
qFree tickets to seminars
qPossible trips around Greece or Europe
qFree coffee
All applications will be treated as confidential.
Send your cv to this link: https://swr.gr/V9WkB.

Μάγειρας Πρωινού Μπουφέ
Breakfast Cook-Σκιάθος
Απαραίτητα προσόντα:
qΓνώση ζεστής κουζίνας
qΑντίστοιχη εμπειρία σε μπουφέ για πρωινό
qΚαλή γνώση αγγλικών
Παρέχονται:
qΔιαμονή και διατροφή
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προσόντων
qΔυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/2lIzs.

Estonian Call Center Agent
Camp Assistant
Department: SMS Team
Location: Ioannina
Period: 01.10.2018-31.12.2018
Background/ASB Summary: The “Arbeiter-Samariter-Bund
Deutschland (ASB)” is a German aid and welfare organization
with more than 300 branches at national, regional, district and
municipal level all over Germany. More than 1.2 million members
provide a broad social basis for our organization and more than
20,000 employees as well as over 17,000 volunteers form part of
the ASB ensuring a high level of quality in areas such as rescue
services, civil protection and social services. Since its foundation
in 1888, the ASB has acted as a politically and denominationally
independent association ensuring a high level of continuity and
reliability. ASB Foreign Aid Department provides both direct
emergency relief to people hit by man-made or natural disasters
and longer-term rehabilitation measures designed to promote
recovery and to rapidly help restore the livelihood of refugees,
internally displaced persons and other vulnerable people. ASB
currently has a portfolio of more than 50 relief, rehabilitation,
development and DRR projects in countries like Niger, Nicaragua,
Serbia, Bosnia and Herzegovina, Indonesia, Nepal, Haiti, Georgia,
Ukraine, Iraq and Greece. ASB started its activities in Greece in
March 2016, focusing on the provision of Humanitarian Aid to
refugees/migrants. In 2017 ASB Greece has built the technical
facilities and shelters for the Diavata camp and it is currently
operating the Site Management Support (SMS) role at this site.
Through our partners WAHA and ARSIS, ASB also supports the
provision of health and protection services towards refugees
and migrants in Greece. Our main donor is DG ECHO, but we
have also received funds from the German Foreign Ministry
and own private donations. The ASB country office is based in
Thessaloniki. Currently ASB Greece is having operations both
in Thessaloniki (Diavata) and Epirus Region (Katsikas, Filipiada,
Konitsa and Doliana) of Greece. The central office of ASB in
Epirus will be located in Ioannina-reporting towards the main
country office in Thessaloniki
Job Overview/Summary: The Camp Assistant supports the
SMS department and reports towards the SMS Officer. S/he is
an essential part of the SMS team, in line with ASB and Donor
regulation. The Camp Assistant focuses on supporting the
activities in the camps by providing manual labor and cleaning
activities which are of vital importance for the welfare of the
refugee population and the smooth daily running of the sites.
The candidate should be a good team player willing to help
the population of concern and able to support the field team in
the daily running of the site activities and services. The Camp
Assistant will be responsible for:
Task and responsibilities:
qSupport the SMS team to manage and accommodate
all beneficiaries’ requests on a daily basis
qConduct manual labour whenever it is required and needed
qFacilitate the (food, NFI) distribution on daily basis
and keep required documentation
qSupport all logistical operations at the camp, including
keeping records for warehouses
qBe responsible for the storing of items and the good
condition of the storage space
qSupport the distribution of NFI’s and household items
qSupport the WASH Team when conducting minor repairs
necessary for maintenance & repair of the shelters

qProvide cleaning services and preparation activities
to the shelters that must be prepared for new arrivals
qContribute to maintaining and strengthening ASB’s
relations with the beneficiaries
qSupport the cleaning of the public open space
qMonitoring the cleaning services provided by an external
contractor
Other:
qDuring his/her work, uphold all relevant ASB standards,
codes of conduct, and humanitarian principles
qΑct in a way that is sensitive to gender, protection,
the environment and other important
cross-cutting concerns
qFully comply with the ASB safety and security
procedures
This job description is not an exhaustive list of the skills,
effort, duties and responsibilities associated with position.
All staff of ASB is expected to be flexible and contribute
constructively towards achieving the goals of ASB in Greece.
Reports to: SMS Officer.
Requirements:
qAt least one year of relevant working experience in a refugee
camp with an NGO and/or relevant working experience
qAt least one (1) years of experience with providing
support at a refugee camp, or other relevant experience
with an NGO
qGreek National, or legally allowed to work in Greece
qFluent in greek, english (spoken) would be an asset
qExcellent interpersonal and teamwork skills, flexible
and wide understanding of the community’s needs
qPatience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour
qSensitivity to the needs and priorities of different sectors
of the community
qLiteracy, numeracy, and record keeping skills
qAbility to work independently and efficiently
Benefits:
qStandard twenty-four days of paid leave per year
(plus seniority legal additions)
qExtra consideration on maternal-paternal leaves and kid
related leaves
qFlexible working schedule, with rolling starting hours
qExtra private life and accident insurance
qTransportation to and from work, with an organizational
mini bus
How to apply: All interested parties are requested to submit
their CV and Cover Letter in English to the following address:
hr@asb.gr clearly stating the position in the subject field. The
deadline for submission is September 28th 2018. By applying to
this Job Advertisement, the applicant concedes that ASB Greece
will manage any data provided by her-him until the end of this
process and only. If the applicant wishes for the data to be kept
for a period of 6 months, in order to be included in other similar
recruitment process, should be clearly stated in the application
email by copying the exact following: I concede and allow ASB
Greece to keep the documents-files and data included in them,
for a period of 6 months, starting from the date of dispatch, and
in order to be used only for the purpose of further recruitment
that I might be suitable. I have the right to recall this consent
at any point, by sending a written application in the form to this
link: https://swr.gr/QpcCw.

Are you a native Estonian speaker? Have you ever imagined
yourself working as a Call Center Agent for Estonian
speaking clients? Do you feel comfortable dealing with
customers via telephone? Are you interested in working
for a multinational company based in Athens, Greece,
providing support in Romanian language? Well, if you’ve
said yes to all of the above, I think that it’s time for you to
apply! In this role, you will provide exceptional Customer
Experience in the Estonian language.
Benefits: The company offers to the Estonian Call
Center Agent position:
qDiverse and fast paced work environment
qModern facilities and high technology devices
and tools
qFirst class ongoing training and development
qVery competitive benefits package (including
relocation package)
qVibrant and energetic Athens office with a real team
focus
Responsibilities: More specifically you duties as an
Estonian Call Center Agent will be the following:
qProvide a high level of customer service to Estonian
clients at all times
qRespond and record consumer enquiries/questions
raised through free phone lines for customers
qMaintain accurate data input of consumer enquiries,
questions and feedback on the customer services
database
qBe able to offer recommendations to common
technical problems or frequently asked questions
q8PSLFGGFDUJWFMZBTQBSUPGBUFBN EFWFMPQJOH
effective and supportive relationships with colleagues
Requirements: In order for your profile to match
the Estonian Call Center Agent, you need to have
the following skills:
qBe an excellent/native speaker of the Estonian
language
qHave fluency in english
qBe PC literate
qPossess strong team spirit and written verbal
communication skills
Information: Are you the Estonian speaker we are looking
for, who wants to work in Athens, Greece? Apply now by
clicking the “Apply now” button. Have some questions first?
Feel free to contact our multilingual unit at multilingual@
randstad.gr or at +30 2106770523. Please note that for
transparency and equity reasons, only those applications
made online via our site will be assessed. After the
screening of all the CVs received, we will only contact
the candidates who meet the requirements of the job
to arrange an interview. All applications are considered
strictly confidential.
Follow us on LinkedΙn, Facebook and Instagram,
www.randstad.gr.
Send your cv to this link: https://swr.gr/3u4MP.

Πωλητής-τρια
Αγ. Στεφάνος
Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επιχείρησης στον
χώρο των βιομηχανικών α΄ υλών, επιθυμούμε να καλύψουμε
την παρακάτω θέση για τα κεντρικά γραφεία της Ελλάδας:

International Business
Developer
με πολύ καλή γνώση γερμανικών
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Κωδικός θέσης: IBD-0918
Γενικά για τη θέση: Ο πελάτης μας είναι εταιρία που εμπορεύεται πλαστικό για βιομηχανική χρήση. Στο πλαίσιο της
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει ένα στέλεχος που θα
ασχοληθεί με την ανάπτυξη διεθνών αγορών, κατά κύριο
λόγο στις γερμανόφωνες χώρες, μέσα από επικοινωνία και
επισκέψεις σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις υφιστάμενων
και δυνητικών πελατών.
Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου:
qΗ θέση απαιτεί ένα άτομο δυναμικό, με πολύ καλές
επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση για μάθηση
και προσωπική ανάπτυξη
qΛόγω της φύσης των προϊόντων είναι απαραίτητες σπουδές
τεχνικής κατεύθυνσης-ιδανικά πτυχίο Χημικού Μηχανικού
ή Χημικού. Υποψήφιοι χωρίς σχετικές σπουδές, αλλά με
σχετική εμπειρία (ιδανικά στον χώρο των πλαστικών) μπορούν επίσης να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
qΗ πολύ καλή γνώση γερμανικών και αγγλικών είναι απαραίτητη. Υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν πολύ καλά και τις δύο
γλώσσες δεν θα ληφθούν υπόψη για τη συγκεκριμένη θέση
qΔιαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στο εξωτερικό-περίπου
10 ημέρες κάθε μήνα
Λοιπές πληροφορίες:
qΠαρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθός και
bonus επίτευξης στόχων), ανάλογα με τα προσόντα του
υποψηφίου και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και
επαγγελματικής ανάπτυξης
qΠαρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
(σε μορφή PDF) στο link: https://swr.gr/pXhbk. Όλες οι αιτήσεις
θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή
της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value.

Μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της
κυτιοποιίας αναζητά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης:

Πωλητή-Κωδ.: 28101/17
Αρμοδιότητες:
qΑνάπτυξη νέων συνεργασιών και διαπραγμάτευση
συμφωνιών
qΑνάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες
και διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησής τους
qΣυνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας
για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη
qΠροετοιμασία αναφορών σε εβδομαδιαία βάση
για τα πεπραγμένα
qΠαρακολούθηση λογαριασμών πελατών
Προσόντα:
qΠτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων,
στο μάρκετινγκ
ή συναφές
qΕμπειρία σε πωλήσεις
qΔιαπραγματευτικές ικανότητες
qΔυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη
qΙκανότητα άμεσης αναγνώρισης
και επίλυσης προβλημάτων
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
qΆριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
qΔυναμική προσωπικότητα
qΠνεύμα ομαδικής εργασίας
qΙκανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
qΙκανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου
qΑποτελεσματικότητα
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση
επιλογής
qΜεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
qΑυτοκίνητο
qΚινητό
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΣυνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/vFyOL.

Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:
qΆνεση στην επικοινωνία
qΟμαδικό πνεύμα στην εργασία
qΕυχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων
qΓνώση αγγλικών
qΓνώση υπολογιστών
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:
qΕμπειρία στις πωλήσεις
qΕπιθυμητή η προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης
qΓνώση της αγοράς υπόδησης
Η εταιρία προσφέρει:
qΣυνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
qΕργασία σε πολυτελείς χώρους
qΔυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/rwdlv.

Εταιρία με μεγάλη εμπειρία σε αγοραπωλησίες, μισθώσεις ακινήτων και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών στον
χώρο του real estate, που δραστηριοποιείται στον Νομό
Αττικής, αναζητά:

Συνεργάτες
Mε ελκυστικό πακέτο αποδοχών και πληρωμένα έξοδα
μετακίνησης. Παρέχεται εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη,
φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/jbME7.

Η εταιρία Αφοί Μουσαμά ΑΞΕ ζητά να προσλάβει για το
ξενοδοχείο της Crowne Plaza Athens City Centre:

Καμαριέρα-Maid
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ανάλογη θέση
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/1jEKH.
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Η εταιρία ΚΕΜ-Κλαδικές Εκθέσεις Μάρκετιγκ ζητά
να προσλάβει Γραμματέα. Η εταιρία μας διοργανώνει διεθνείς εκθέσεις και ζητά να προσλάβει για το
εμπορικό της τμήμα:
Γραμματέα Πωλήσεων
Τα κύρια καθήκοντα της νέας
μας συνεργάτιδος θα είναι:
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔÃÈÄÒÌÍ¿Ô
και εγχώριας αγοράς
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÊÀÒÎÔÊÀÈ
ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÊËÄ¼ÐÈÍÐÖÅÓÌÈÎÌÆÈÀÐÖÄÑÍÕ»
ÐÑÈÔÄÊÒºÐÄÈÔÍÖÃÈÍÏÆÀÌÎÌÍÖÄ
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÊÀË»ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔ
γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDFÊÀÈ0VUMPPL
ÊÀÈTPDJBMNFEJB
qÍÖÃºÔÐÑÍÌÑÍºÀÑÍÖNBSLFUJOH
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
με άνεση στην επικοινωνία
Προσφέρονται:ÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ 
ÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ ÐÄÐÖÌÃÖÀÐ½ÄÄËÊÖÐÑÈÊ½
ÀÊºÑÍ ÀÍÃÍÕÎÌ  ÈÐÒ½Ô  ÀÐÅ¬ËÈÐÇ ÊÀÈ CPOVT
ανάλογα με την απόδοση.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS-3W/.
°ÇË
Ο όμιλος Πανά αναζητά:
Executive Secretary
Για τη Γραμματεία Διοίκησης.
Επιθυμητά προσόντα:
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÆÀËËÈÊÎÌ
q³ÂÍÆÇÆÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¦ÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÊ¬ÑÍÈÊÍÔÌÍÑ¼ÓÌÏÍÀÐÑ¼ÓÌ 
ÇËÈÊ¼ÀÔºÕÏÈÕÏÍÌÎÌ
qÌÎÐÇÑÍÖ¿ÅÍÖÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ1BOBT
4PQIJTUJDBUFE)PTQJUBMJUZ
Επαγγελματικές ικανότητες:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: IUUQTTXSHSK6*'L ÖÄ¿ÒÖÌÍÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÍÔ¦ÀÐÈÃ½ÊÓÐÑÀÔÈÊ½ËÀÍÔÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
απαραίτητες.
Η All About Concept  ×ÇÑ¬ ºÌÀ ¬ÑÍÍ Ä ÍËË»
½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ÊÀÈÊÀÏÈºÏÀ
Secretary & Admin
Προσόντα: Απαραίτητη εμπειρία στον χώρο γραμÀÑÄÈÀÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ»TBMFTQSPNPUJPOÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
Πολύ καλή γνώση MS Office-PC και άλλων
συναφών προγραμμάτων, όπως:
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼À Ð¿ÌÒÄÐÇ
ÊÀÈÄÈºËÄÈÀÄÌÑÖÓÐÈÀÊÎÌÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÓÌ
1PXFS1PJOU 8PSEÊË
qÏÍÇÆºÌÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½
ÑÍÖ¢YDFM
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÆÌÎÐÇÐÑÍSFQPSUJOH
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇEBUB
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÐÖÌÍËÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÄËÀÑÎÌ ÐÑÍ ÄÖÏ¿ÑÄÏÍ Å¬ÐÀ ÑÇÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
DVTUPNFSTFSWJDF
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ&31ÊÀÈ$3.
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÃÄ¿ÑÄÏÇÆËÎÐÐÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÀ
Αρμοδιότητες:
q¤ÐÖÌÍËÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÇÔÆÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¤ÐÖÐÑÇÀÑÍÍÈÇºÌÇÐÖÄÑÍÕ»ÑÇÔÐÑÍSFQPSUJOH
ÊÀÈ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ EBUB ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ ÏÍÎÒÇÐÇÔ
της εταιρίας
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈGPMMPXVQ
ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÄÃÍºÌÓÌ BENJOJTUSBUJPO 
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÄÈºËÄÈÀÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌ
προγραμμάτων της εταιρίας
Προσφέρεται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÄÁ¬ÐÇ
την απόδοση και αποτελεσματικότητα
στον τομέα δράσης
q¦ÈÌÇÑ½ ÀÌÀË½ÆÓÔÕÏ½ÌÍÖÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
ÊÀÈÀÌ¬ËÇÂÇÔÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌ ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊ»ÊÀÏÈºÏÀÔ
ÐÄÈÀÀ½ÑÇÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖÊË¬ÃÍÖ
Επικοινωνία: ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ
4FDSFUBSZ"ENJOJTUSBUJPOÐÑÇÌηλεκτρονική
διεύθυνση: IUUQTTXSHSC(2/4
Μεγάλη βιομηχανική εταιρίαÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔÄÑÏÄËÀ¼ÓÌÊÀÈÀÄÏ¼ÓÌ 
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÄÌºÏÆÄÈÀÔÊÀÈÆÄÌÈÊÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈκών έργων αναζητά άτομο για τη στελέχωση της
παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ ¢¥°¢¥ ÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ
ÑÍÖ.T0GGJDFÄºÅÀÐÇÐÑÍ.T&YDFM 
ÄÈÒÖÇÑ½ÑÖÕ¼Í&$%q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ 
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÑ»ÏÇÐÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
q¢ÖÆÄÌÈÊ»ÊÀÈÒÄÑÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ

¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSD$q. Δεκτοί
ÒÀÆ¼ÌÍÌÑÀÈ½ÌÍÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖÄ¼ÌÀÈ¬ÄÐÀÃÈÀÒºÐÈÍÈÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Adecco HR Ä¼ÌÀÈÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÀÆÊÍÐ¼ÓÔÊÀÈ
ÈÐÑÍÍÈÇºÌÇÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÍÃÈÄÒÌºÔ
Ï½ÑÖÍ*40 ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÄ¿ÏÄÐÇÔÊÀÈ
ÄÈËÍÆ»ÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ) "EFDDP  ÆÈÀ ËÍÆÀÏÈÀÐ½ ÄË¬ÑÇ ÑÇÔ  ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÑÏÀÄ×ÈÊ½ÊË¬ÃÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬
ºÌÀ  ¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
Γραμματέας Γενικής
Διεύθυνσης
Περιγραφή θέσης:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑ»ÀÑÍÔ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÇËÄÅÓÌÈÊÍ¿ÊºÌÑÏÍÖ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÑÀÉÈÃÈÎÌÊÀÈÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÅÖÐÈÊ»ÔÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»Ô
ÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÓÌÊÀÈÀÌÀÅÍÏÎÌ
Προφίλ υποψηφίου:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ¥¢¦°¢¥ ¢¥
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃ¿Í  ÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
σε αντίστοιχη θέση
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÐÑÇÕÏ»ÐÇ.4¢YDFM
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
και διαχείρισης ομάδας
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q#POVTÁ¬ÐÄÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÍÖ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
±ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍlink: IUUQT
TXSHSJ#78. §ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄ
ÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇ
ÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXXBEFDDPHS και
ÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

¢¬ÌÄ¼ÐÀÈ¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÀÆÀ¬ÔÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À ÑÀ
ÇËÄÊÑÏÈÊ¬ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀ ÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÌÊ½ÐÍÊÀÈÒºËÄÈÔÌÀÁÏÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖ
ºÏÀÀ½ºÌÀÊÀË½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÏÍÐÅºÏÄÈ
ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ ÐÑÄ¼ËÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖ
Η Media Markt Ελλάς ÀÌ»ÊÄÈ ÐÑÍÌ ÄÆÀË¿ÑÄÏÍ
½ÈËÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ®½ÈËÍÔ
ÀÏÈÒÄ¼¬ÌÓÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÍÌÊ½ÐÍ
ÊÀÈºÕÄÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄÕÎÏÄÔÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÄÅÖÐÈÊ¬ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÑÍ
ηλεκτρονικό της κατάστημα XXXNFEJBNBSLUHS
ÄÐÑ½ÕÍÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÄË¬ÑÇ
Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης με εμπειρία
Για τη Θεσσαλονίκη Ë»ÏÍÖÔÄÏÈÊ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ 
Τοποθεσία:ÍÐÄÈÃÎÌÍÔ ÖËÀ¼À ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÀ½ÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÑ»ÀÑÀ
¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¼ÖÍËÍÆÈÐÑºÔ
¨ÓÑÍÆÏÀÅÈÊ¬
¦ÈÌÇÑ»ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÑÇËÄÅÓÌ¼À
-Τηλεοράσεις
)JGJ
&OUFSUBJONFOUBDDFTTPSJFT
ÄÖÊºÔÐÖÐÊÄÖºÔ ÄÆ¬ËÄÔÊÀÈÈÊÏºÔ
qÖÁÍÖËÄ¿ÄÑÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÀÔ ÄÑÀÃ¼ÃÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÑÍÌ
ÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÐÀÔÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
q¢ÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÑÄÄÑÇÌÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼À 
τον επαγγελματισμό σας και τη διάθεσή
ÐÀÔÆÈÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
και στην επικοινωνία
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÊÀÈÑÈÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊºÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔºÏÀÌÑÍÖËÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
Η εταιρία παρέχει:¤ÄÑÀÈÏ¼ÀºÕÄÈÁÏÀÁÄÖÑÄ¼ÄÀÌÄÈËÇºÌÀÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀ ÆÈÀ ÑÈÔ ÐÖÌÒ»ÊÄÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÑÍÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ÑÀÄÉÄËÈÆºÌÀ
ÄÏÆÀËÄ¼ÀÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼ÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÀÌÒÏÎÓÌÑÇÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÑÈÔÀÏÍÕºÔÑÇÔºËÍÖÄ
ÌÀÏÍÐËÀÁ¬ÌÍÖÄÑÍÖÔÈÊÀÌ½ÑÄÏÍÖÔÐÑÇÌÀÆÍÏ¬
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÆÈÀÑ¼ÀÖÑÍ¼ÒÀÄ¼ÌÀÈÍÖÒÀÊÀË¿ÂÍÖÌÑÈÔ
ÖÂÇË½ÁÀÒÄÔÒºÐÄÈÔÐÑÍºËËÍÌ
¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿Ô
ÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍÑÇÔ
.FEJB.BSLU¢ËË¬Ô ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿Ä
την αίτησή σας στο link: IUUQTTXSHSDP"4. Για
½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Για το νέο μας κατάστημα στο Γύθειο ÄÈÒÖÍ¿Ä
ÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÄ
Πωλητές/τριες
& Αποθηκάριους
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και ομαδικής εργασίας
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏ½ÆÏÀÀÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
M0"X' και επιλέγοντας τον κωδικό θέσης RS0035.

Ζητείται για το κατάστημα DeximÐÑÍÌÄÈÏÀÈ¬
Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
των πωλήσεων
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÆÄÌÈÊ½ÑÄÏÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÖ½ÃÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔ
ÓË»ÐÄÓÌ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÌºÄÔÑ¬ÐÄÈÔ
της αγοράς
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ
στο link: IUUQTTXSHS-.9:
¢ÑÀÈÏ¼ÀÄºÃÏÀÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÄÈÃÎÌÊ»ÍÖ %*:
ÊÀÈÑÍÖIPNFJNQSPWFNFOU ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍ
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Έκθεσης Υποστήριξη Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης:®ÇÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÑÇÌÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
των προϊόντων.
Προφίλ υποψηφίων:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥ ¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÊÀÈNBSLFUJOH
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÓË»ÐÄÈÔÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÆÏÀÑ»ÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
.JDSPTPGU
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇTPDJBMNFEJB
'BDFCÍPL 5XJUUFS *OTUBHSBNÊÑË
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και οργάνωσης
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS-ENX9 με κωδ.
HUMRSE2§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να
ÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Η Tηλεμάρκετινγκ Α.Ε Ç ÄÆÀË¿ÑÄÏÇ ÄÑÀÈÏ¼À
ÓË»ÐÄÓÌÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
λιανικής πώλησης:
Πωλητή-Πωλήτρια
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÖÊÄ¼ÍÖ»°¢¥
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ¬ÂÍÆÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
και διαδικασιών καταστήματος
qÖÌÀÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
επικοινωνίας και οργάνωσης
Προσφέρονται:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÕÑ¬ÓÏÇ ÄÌÒ»ÄÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍGBY»
στο link: IUUQTTXSHSF*:
Η Axel ΑccessoriesÄ¼ÌÀÈÈÀÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο
ÑÍÌÊ½ÐÍ¤ÊÀÈÌÍÑÍ¼À ÇÃÈÍÏÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÑÍ¬ÒÍÔ 
Ç ÆÌÎÐÇ  Ç ÅÀÌÑÀÐ¼À  Ç ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÊÀÈ
ÇÒÄÑÈÊ»ÐÑ¬ÐÇ×Ó»Ô½ËÓÌÑÓÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÑÇÔ
Ä¼ÌÀÈÑÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÍÖÑÇÌºÕÍÖÌÃÈÀÑÇÏ»ÐÄÈÐÄ¼À
ÐÖÌÄÕÎÔÀÌÍÃÈÊ»ÊÀÈÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÍÏÄ¼À§À×¼ÀÔ
ÍÏÄ¼ÔÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÐÑÍÌÖºÏÍÕÍÊ½ÐÍÑÇÔ½ÃÀÔ
ÊÀÈÌÀÊ¬ÌÄÈÔÑÀ½ÌÄÈÏ¬ÐÍÖÏÀÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀºÐÀ
ÐÄºÌÀÅÈËÈÊ½ ÀÌÒÏÎÈÌÍÊÀÈÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÀÃÈÄÒÌºÔ
περιβάλλον. Η εταιρία για το νέο κατάστημά της στα
¬ÑÀ ÑÑÈÊ»ÔÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Προσωπικό Πωλήσεων
McArthur Glen (κωδ. θέσης: ΠΜ03)
Προφίλ υποψήφιας/ου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÍÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ ÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
ÊÀÈÑÓÌÀÉÄÐÍÖ¬Ï
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .T0GGJDF
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
και επικοινωνιακές ικανότητες
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÑÀÕ¿ÑÇÑÀ
και ορθότητα στην εκτέλεση καθηκόντων
q¢ÖÄËÈÉ¼À ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ ÏÍÒÖ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ» ÄÈËºÍÌ
γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
qÍÈÍÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÐÕºÐÇÔÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÀ×¼ÑÍÖÔ
q°ÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇ
Ñ¬ÉÇÔÊÀÈÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
q¢¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÐÍÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q®ÀÃÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À

ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ ½ÌÍ
ÄÅ½ÐÍÌÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÄÑÄÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ 
À×¼ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHS9E4.
ÀÀÀÌÑÇÒÍ¿Ì½ÌÍÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÀÏÍÖÐÈ¬×ÍÖÌ
ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Ζητείται για το κατάστημα Bloom ÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ
q¤ËÈÊ¼ÀÀ½ºÓÔÄÑÎÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÆÈÀÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ½ÃÀÔÊÀÈÑÍÖTUZMJOH
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÀËºÌÑÍÐÑÇÌÎËÇÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Προσφέρονται:
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÍÐÑÍË»$7ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS)8O. ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ 
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Καταστημάτων
(Αθήνα, Αττική)
Η εταιρία Voi & Noi:
q¢¼ÀÐÑÄÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀËÈÀÌÈÊ»Ô
ÎËÇÐÇÔÖÍÃÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
qºËÍÖÄÌÀÆ¼ÌÍÖÄÍÈÍÀÆÀÇºÌÍÔ
ÏÍÍÏÈÐ½ÔÑÍÖÊ½ÐÍÖÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ
ÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÖ½ÃÇÐÇÔÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
q ÌÀÑÖÐÐ½ÀÐÑÄÊÀÈ×ÇÑ¬ÄÌºÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
Ä½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
Η θέση:±Ä¿ÒÖÌÍÔ¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ¦ÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
Αποστολή θέσης:¤ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÍÖ
ÃÈÊÑ¿ÍÖÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÐÄÄ¼ÄÃÍÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÔ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÖËÍÍ¼ÇÐÇÔÑÓÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ 
ÄÅÀÏÍÆ»ÔÑÇÔÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»ÔÊÀÈÄËºÆÕÍÖÑÇÔ
τήρησης των διαδικασιών έκδοσης παραστατικών.
Κύριες αρμοδιότητες:
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÍÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÆÈÀÑÇ
ÃÈ¬ÕÖÐÇÑÍÖÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÍÏ¬ÀÑÍÔ ÑÓÌÀÏÕÎÌÊÀÈÀÉÈÎÌ ÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÌÍÌÈÐÎÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÑÓÌ
ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÏÍÑÄ¼ÌÄÈÁÄËÑÈÎÐÄÈÔÐÑÈÔ
Ö¬ÏÕÍÖÐÄÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÀÌÑÈÊÄÈÄÌÈÊ½ÐÊÍ½ÑÇÌ
À¿ÉÇÐÇÑÇÔÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑ¬ÔÑÍÖÔ
qÈÀÍÏÅÎÌÄÈÐÄÄÁÃÍÀÃÈÀ¼ÀÁ¬ÐÇÑÇÌÀÌÀË»ÏÓÐÇ
ÑÓÌÀÍÒÄ¬ÑÓÌÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÐÖÌÑÍÌ¼×ÍÌÑÀÔ
ÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐ»ÑÍÖÔÄÑÍÑ»ÀMPHJTUJDT
qÏÍÐÃÈÍÏ¼×ÄÈÑÍÖÔÊÓÃÈÊÍ¿Ô ÍÈÍÍ¼ÍÈÏºÄÈ
ÌÀÑÍÍÒÄÑÇÒÍ¿ÌÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀPVUMFU
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÈÔÍÀÃÈÊºÔÄÈÐÑÏÍÅºÔ ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
από τα καταστήματα στο τέλος της κάθε σεζόν
q¢ÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÏÍÁÍË»ÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÍÔÄÑÍÖÔÄÈÒÄÓÏÇÑºÔÊÀÈÑÍÖÔÖÄ¿ÒÖÌÍÖÔ
qÀÏÀËÀÁ¬ÌÄÈÊÀÈÐÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÌÄ¼ËÖÐÇÑÓÌÄÊκρεμοτήτων των καταστημάτων σε καθημερινή βάση
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÌÇºÏÓÐÇÔÑÓÌ
αλλαγών τιμολογιακής πολιτικής στα καταστήματα
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÃÈÀÌÍ»ÑÍÖÏÍÓÒÇÑÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿ÐÑÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖ ÀÅ¼ÐÄÔ ºÌÑÖÀ ÀÍÐÑÍË»
ÀÆ¼ÓÌTUBOET
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ ÐÑÍNBSLFUJOHÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
επιχειρήσεων
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½Ä¼ÄÃÍÐÍÖÃÎÌ ÄÈÒÖÇÑ½
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔËÈÀÌÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÕÄÈÏÈÐÍ¿TPGUXBSF
/BWJTJPOÊÀÈ-43FUBJM
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ#*ÄÏÆÀËÄ¼À
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDF
Δεξιότητες:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÍÏÆÀÌÓºÌÇÔÍ¬ÃÀÔ
q ÌÀËÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÀÏÀÆÓÆÈÊ¬Ö½¼ÄÐÇ
qÈÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÇÌÍÀÃÈÊ½ÑÇÑ¬ÑÍÖ
Εμείς προσφέρουμε:
q ÀÐÕ½ËÇÐÇÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÏÍÕÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHSK3C% με κωδικό
ÒºÐÇÔ±Ä¿ÒÖÌÍÔ¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ¦ÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
Η Γενική Ταχυδρομική ÍÏÆÀÌÈÐ½ÔÄËËÇÌÈÊÎÌ
τοπικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροÕ»ÑÀÕÖÃÏÍÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπεύθυνους Καταστημάτων
ÈÀÑÀÖÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔÐÑÍÌÍ½ ÑÑÈÊ»ÔΠροφίλ:
Ï½ÐÓÍÄÈÐÕÖÏ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÑ½ÓÌ
ÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊÍ¿ÏÍÅ¼ËÊÀÈºÌÑÍÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈºËÄÆÕÍÖÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÖ½¼ÄÐÇ ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÐÑÇÌ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
Αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
ÑÍÖÖÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌ
ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÊÀÌ½ÌÓÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÖÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
q±ËÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑÏÀÑÇÆÈÊÎÌÄÈËÍÆÎÌ
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q®ÈÊÍÌÍÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÐÑ½ËÍÖÍÕÇ¬ÑÓÌÊÀÈÑÓÌÀÆ¼ÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÈÍ¼ÊÇÐÇÔ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
®ÈÊÍÌÍÈÊ»Ô¢ÈÐÑ»ÇÔ
q°ÄÑÏÀÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ0GGJDF4VJUF
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ» 
σε ελληνικά και αγγλικά
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÓÌÑÀÕÖÄÑÀÅÍÏÎÌ

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌηλεκτρονική διεύθυνση:
IUUQTTXSHS.L7(XÄÒºÀ±Ä¿ÒÖÌÍÔ¦ÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÊÀÈÍÌÍÀÑÄÎÌÖÍÖÍÂÇÅ¼ÍÖ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀ
ÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÊÀÈÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÀÖÐÑÇÏ¬ÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
¤Ñ»ÏÇÐÇÊÀÈÇÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌËÇÅÒºÌÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÀ½ÑÇÄÌÈÊ»°ÀÕÖÃÏÍÈÊ»ÒÀ
Æ¼ÌÄÈÐ¿ÅÓÌÀÄÑÍÖÔ½ÏÍÖÔ ÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈ
ÑÈÔÄÈÑÀÆºÔÑÍÖÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÑÇÔ¢¢ÆÈÀ
ÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼ÀÅÖÐÈÊÎÌÏÍÐÎÓÌºÌÀÌÑÈÑÇÔÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀÄ¬ÔÍÏÄ¼ÑÄÌÀ
βρείτε: IUUQXXXUBYZESPNJLJDPNBCPVUVT¢ÑÀÈÏÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇIUUQXXXUBYZESPNJLJDPNTJUFT
EFGBVMUGJMFTEPDVNFOUTHU@FUBJSJLJ@QBSPZTJBTJQEG
ÀÔÆÍÇÑÄ¿ÄÈÍÕÎÏÍÔÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÑÇÔÀÏÑÍÍÈίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία Απολλώνιον
ΑΒΕΕ ÇÍÍ¼ÀÃÈÀÒºÑÄÈºÌÀ¬ÏÑÈÀÍÏÆÀÌÓºÌÍÃ¼ÊÑÖÍ
ÀÏÑÍ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÓÌÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»
ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Εμφανίσιμο-η Πωλητή-τρια
ÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÍÖ²ÍËÀÏÆÍ¿
Προφίλ υποψηφίων:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS$6'»ÐÑÍÅÀÉ
 Ö½ÂÈÌÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì
ÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Γευσήνους ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»Ô
ÄÐÑ¼ÀÐÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÊËÄÈÐÑºÔÀÆÍÏºÔ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÇÔ
Χασάπη
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÍÌ¬ÃÀÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÏºÀÑÍÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑÄÀÕÈÐ½ÊÀÈÊÍºÔÊÏºÀÑÍÔ
σε μερίδες
qÌÎÐÄÈÔÐÑÇÌÀÏÀÐÊÄÖ»
ÊÏÄÀÑÍÀÏÀÐÊÄÖÀÐ¬ÑÓÌ ÈÅÑºÊÈÀÊË
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇÕÀÌÎÌÊÏºÀÑÍÔ
ÊÀÈÍÏÅÍÍÈÇÑÈÊÎÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSDZK
Το Athens Lotus στην Αθήνα ζητά να προσλάβει για
ÊÀÑ¬ÐÑÇÀÍÏÆÀÌÈÊÎÌÄÈÃÎÌÄÌÑ½ÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
εμπειρία σε ανάλογη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÖÆÄÌÈÊ» ÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
Προαιρετικά προσόντα: Γνώση περισσότερων
ÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q§½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¤ÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÌºÍÊÀÑ¬ËÖÀÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐ»ÔÀÔ -PUVT$FOUFS ÐÑÍ§ÍÌÀÐÑÇÏ¬ÊÈ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS9W04
²ÏÓÀÑÍÓËÄ¼Í ÐÑÍÌ Εύοσμο Θεσσαλονίκης
αναζητά:
Υπεύθυνο Πωλητή Καταστήματος
Για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÌÃÏÀÔÇËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÍÄ¼ÄÃÍÐÍÖÃÎÌ¿ÊÄÈÍ
q¼ËÓÀÆÈÀ¥²ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊË¬ÃÍ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ ÄÖÄËÈÉ¼À
ÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q:ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÕÏ»ÐÇÑÀÄ¼ÍÖ
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSS#7E%
Τα Ζαχαροπλαστεία ΚωνσταντινίδηςÐÄÏÍÐÊÀËÍ¿Ì
ÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÈÍÆËÖÊÈ¬ÔÍ¬ÃÀÔ¢ÈÒÖÍ¿Ì
ÌÀÄÈËºÉÍÖÌ
Ένα (1) Υποδιευθυντή Καταστήματος
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Περιγραφή θέσης:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÑÇÔÍÈÍÑÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÀÏºÕÍÌÑÀÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÃÖÌÀÑ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q¦ÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÅÀÏÍÆ»½ËÓÌÑÓÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
q´ËÄÆÕÄÔÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÑÇÔÄÈÊ½ÌÀÔ
των προϊόντων
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÑÇÔÍËÈÑÈÊ»Ô
της εταιρίας
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÑ»ÀÑÀÑÇÔÊÄÌÑÏÈÊ»ÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ NBSLFUJOH ÀÏÀÆÓÆ» )3 ÏÍ»ÒÄÈÄÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥
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q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF JOUFSOFU 
ÕÏ»ÐÇ&31 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÕÏ½ÌÈÀ ÊÖÏ¼ÓÔÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀËÈÀÌÈÊ»Ô 
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇ
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»Ô
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔ
Ö½¼ÄÐÇ
Προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSE9W4
¤Alouette A.E. ÄÀÏÍÖÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÀÈÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Πωλήτρια
Μερικής Aπασχόλησης (Άλιμος)
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSXS+D
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΚωσταρέλοςÆÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇ¬ÑÇÔÐÑÇÌ
ÀËË»ÌÇ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÍÈÍÑÈÊ»
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÏÍÔÑÍÖÔÊÀÑÀÌÀËÓÑºÔ
qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÀÌÀÆÊÎÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÇÌÍËÈÑÈÊ»ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖÄÈÒÖÇÑ½ÑÖÕ¼Í
ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈCPOVTºÌÀÌÑÈ
Ä¼ÑÄÖÉÇÔÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÐÍÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÄÔÆÌÎÐÄÈÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÈÐÖÌÀÑ½ÄÌÍÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑÍÖÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHS/&Y2
ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Πωλητές/τριες-πλήρους απασχόλησης
(Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης)
)JyskÀÌÀ×ÇÑ¬ÀÅÍÐÈÓºÌÍÖÔÄÔÓËÇÑºÔÑÏÈÄÔ
¢¼ÐÑÄÏ½ÒÖÍÈÌÀÊ¬ÌÄÑÄÑÇÌÖºÏÁÀÐÇÆÈÀÌÀÊËÄ¼ÐÄÑÄ
ÈÀÎËÇÐÇÀÔÀÏºÐÄÈÌÀÄÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÑÀÕ¿ÑÀÑÀ
ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÐÖÌÄÕÄ¼ÔÏÍÊË»ÐÄÈÔ
ÍËÀÁ¬ÌÄÑÄÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÇÌÍ¬ÃÀ°½ÑÄÏºÄÈ
ÌÀÄ¼ÐÑÄÍÖÍÂ»ÅÈÍÔÍÖÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä
Δείχνετε αφοσίωση και:
qºËÄÑÄÌÀÊ¬ÌÄÑÄÓË»ÐÄÈÔ
q¼ÌÄÑÄÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÑÍÖÔÏÍÐÅºÏÄÑÄÈÀÍÌÀÃÈÊ»
ÄÄÈÏ¼ÀÀÆÍÏ¬Ô
qÍÖËÄ¿ÄÑÄÐÊËÇÏ¬ÊÀÈÄ¼ÐÑÄÄÌÄÏÆ½ºËÍÔ
ÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
qÄÕÓÏ¼×ÄÑÄÐÄºÌÀºÌÑÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q´ÕÄÑÄÑÍÊ¼ÌÇÑÏÍÊÀÈÑÇÅÈËÍÃÍÉ¼ÀÌÀÊ¬ÌÄÑÄ
ÊÀÏÈºÏÀÐÑÇ+ZTL
Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:
q´ÌÀÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½CPOVTÍÖÒÀÀÌÑÀÄ¼ÂÄÈ
ÑÈÔÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÑÀÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÏÎÑÇÔÑ¬ÉÄÓÔ
ÏÀÊÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q°ÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÐÖÌÀÆÓÌÈÐÑÄ¼ÑÄ ÌÀÊÄÏÃ¼ÐÄÑÄ
ÊÀÈÌÀÆÈÍÏÑ¬ÐÄÑÄÑÀÊÀË¬ÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
q§ÈÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÑÀÈÏÈÊ»ÊÍÖËÑÍ¿ÏÀ
q¥ÃÈÓÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
½ºÌÀÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÇÀÌ¼ÀÑÍ Ç+ZTLÄÄÊÑ¬ÒÇÊÄÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
ÐÄÍË½ÊËÇÏÍÑÍÌÊ½ÐÍÈÀÌÀÄÉÀÐÅÀË¼ÐÍÖÄÑÇ
ÄËËÍÌÑÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ ÕÏÄÈÀ×½ÀÐÑÄÑÍÖÔÊÀË¿ÑÄÏÍÖÔ
ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ÃÏ¬ÉÑÄÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÆ¼ÌÄÑÄºËÍÔ
ÑÇÔ+ZTL¢¬ÌÃÄ¼ÉÄÑÄÀÅÍÐ¼ÓÐÇ ÒÀÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÑÄÑÈÔ
ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ¦¬ÌÑÄÊËÈÊÐÑÍIUUQTTXSHSU:0M1ÆÈÀ
ÌÀ¬ÏÄÑÄÑÇÌÊÀÏÈºÏÀÐÀÔÐÑÀÕºÏÈÀÐÀÔ
®ÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔ Φούρνος Βενέτη, ÏÓÑÍ½ÏÍÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
DBGi ÀÌÀ×ÇÑ¬ÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Πωλητή/Πωλήτριας
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Γενική περιγραφή θέσης:¢ÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÍÈÍÑÈÊ»Ô
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÊÀÈ ¬ÏÑÈÓÌ ÖÇÏÄÐÈÎÌ ÏÍÔ ÑÍÖÔ
ÊÀÑÀÌÀËÓÑºÔ
Αρμοδιότητες:
q¿ÌÀÂÇÄËÀÑÄÈÀÊÎÌÐÕºÐÄÓÌÄÑÍÖÔÊÀÑÀÌÀËÓÑºÔ
qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÀÌÀÆÊÎÌÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÏ½ÑÀÐÇ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÐ¿ÅÓÌÀÄÀÖÑºÔ
q¦ÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÌÄÍÏÍÐËÀÁÀÌ½ÄÌÓÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔËÇÏ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÑÇÔÄÈÊ½ÌÀÔ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÏÍÔÎËÇÐÇ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÓÌÄÈÒÖÇÑÎÌÄÈºÃÓÌ
ÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔÑÍÖÓËÇÑÇÏ¼ÍÖ
Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÓÔÄÈÏ½ÐÒÄÑÍ
ÏÍÐ½Ì 
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
ÐÄÕÎÏÍÖÔÖÆÄÈÍÌÍÈÊÍ¿ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÍÔ
Διαπροσωπικές ικανότητες:

q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qºÐÈÐÇÍÀÃÈÊÍ¿ÌÄ¿ÀÑÍÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÖÌÀÃÄËÅÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌºÄÈÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÀÍÃ¼ÃÄÈÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¦¬ÏÑÀÀÄÏÈÍÏ¼ÐÑÓÌÃÈÀÃÏÍÎÌ ®   
À½ÊÀÈÏÍÔÑÍÀÄÏÍÃÏ½ÈÍ ÒÇÌÎÌ
q®ÈÊÄÈÍÒÄË»ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÀÏÍÕ» CPOVT 
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌÁÀÐÈÊÎÌÀÏÕÎÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄËÀÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q°ÀÉ¼ÃÈÀÀÌÀÂÖÕ»Ô
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink
IUUQTTXSHSDWQ+H
Πωλητές-τριες/Ταμίες
(μερική απασχόληση) στα Φάρσαλα
ÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÄÍÏ¼ÍÖÊ¬ÒÄºÏÀÄ¼ÌÀÈÈÀÌºÀ
Ï½ÊËÇÐÇ¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐÑÇLidl Ä¼ÀÐÑÄÄÖÕÀÏÈÐÑÇºÌÍÈ
½ÌÍ½ÑÀÌÊÀÈÍÈÄË¬ÑÄÔÀÔÄ¼ÌÀÈÄÖÕÀÏÈÐÑÇºÌÍÈ
ÈÀÑÍÌË½ÆÍÀÖÑ½ÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÀÉÈ½ÈÐÑÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ 
ÑÍÖÔÍÍ¼ÍÖÔÒÀÏÍÄÑÍÈ¬ÐÍÖÄÄÑÍÌÊÀË¿ÑÄÏÍ
ÑÏ½ÍÆÈÀÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÍÖÊË¬ÃÍÖÀÔ
Τα καθήκοντά σας:
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÑÄÍÈÊ¼ËÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ 
½ÓÔÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑÀÄ¼ÍÖ ÑÍÌÀÌÄÅÍÃÈÀÐ½
ÑÓÌÏÀÅÈÎÌ ÑÇÌÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔÊÀÈÑÇÌ
ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÀÍÆÏÀÅÎÌ
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÑÄ ÆÈÀ ÑÇÌ ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ ÑÓÌ ÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÀÐÕÍËÄ¼ÐÑÄÄÑÇÃÈ¬ÑÀÉÇÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌ
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ  ÑÇÌ ÄÅÀÏÍÆ» ÑÓÌ ÊÀÌÍÌÈÐÎÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÑÇÌÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÄÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ
Á¬ÏÃÈÄÔ
Το προφίλ σας:
q´ÕÄÑÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÑÄËÄ¼ÑÄ
Ï½ÑÖÍÄÖÆºÌÄÈÀÔÀºÌÀÌÑÈÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÀÔÃÈÀÊÏ¼ÌÍÖÌÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
qÀÔÀÏºÐÄÈÇÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÍÈÊÍÈÌÍ¼
ÐÑ½ÕÍÈ
q¥ÃÀÌÈÊ¬ÃÈÀÒºÑÄÑÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÄÍÏ¼ÍÖ
Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇ
ÄÏÆÀÐ¼À
qÀÁ¬ÌÄÑÄÄÈÏ½ÐÒÄÑÄÔÀÏÍÕºÔÊÀÈÈÃÈÓÑÈÊ»
ÈÀÑÏÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q®ÈÀÍÃÍÕºÔÐÀÔÉÄÊÈÌÍ¿ÌÀ½ÄÏ¼ÍÖ Ü
ÄÈÊÑ¬ÎÏÀ
q§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ÄÏ¼ÍÖ
ÄÁÃÍ¬ÃÓÌ ÐÀÔÀÏºÕÍÖÄÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀ
ÆÈÀÑÇÒºÐÇÐÀÔ ÎÐÑÄÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ ÀÊ½ÇÊÀÈÀÌÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÑÄ
ÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSYX$D(
§ÄÆ¬ËÇÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ ×ÇÑ¬
Πωλητή Πάγκου
τυριών & αλλαντικών
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÑÏÍÅ¼ÓÌÂÖÆÄ¼ÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÑÍÖÕÎÏÍÖÄÖÒ¿ÌÇÔ
q³ÂÍÆÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÊÍÑÈÊºÔÇÕÀÌºÔÑÖÏÈÎÌ
ÊÀÈÀËËÀÌÑÈÊÎÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q ÌÀÑÏÍÅÍÃÍÐ¼ÀÑ»ÀÑÍÔ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÑºÆÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSLU5B
¤ÀËÖÐ¼ÃÀTVQFSNBSLFU Κρητικός Α.Ε. ÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖËÈÀÌÄÍÏ¼ÍÖ ÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇ
ÄÏÈÍÕ»ÑÇÔΑργολίδας:
Προσωπικό Πώλησης
για το Τμήμα Κρεοπωλείου
Απαραίτητα προσόντα: 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÏ½ÑÖÍ
ÄÖÆºÌÄÈÀÔÀºÌÀÌÑÈÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Τι προσφέρουμε:¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈ
ÍÏÆÀÌÓºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇÄÏÆÀÐ¼À§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
ÐÀÔÀÏºÕÍÖÄÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀÆÈÀÑÇÒºÐÇÐÀÔ 
ÎÐÑÄÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔÀÊ½ÇÊÀÈÀÌÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÑÄÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀ
ÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍlink:IUUQT
TXSHSKH/
).BSJOPQPVMPT$PGGFF$PNQBOZ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀÑÍÃ¼ÊÑÖÍÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌStarbucks XXX
TUBSCVDLTDPNHSÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Store Managers-Κωδικός: SMΑ–18
Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης:
q¢¼ÌÀÈ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ ÆÈÀ ÑÇÌ Ä¿ÏÖÒÇ ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À ÑÍÖ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÀÏ½ÑÖÀ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÇÔ4UBSCVDLTÊÀÈÑÇÌ
Ä¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÍÏÒ»ÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼ÇÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÈ
ÑÇÌÄÈÐÀÆÓÆ»ÌºÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ

q±ËÍÍÈÄ¼ÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÏÍÐºËÊÖÐÇÔÊÀÈÄÈËÍÆ»Ô
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌË»ÏÇ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÊÀËËÈºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇ¬ÏÈÐÑÍÖ
ÊË¼ÀÑÍÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÀÉ¿ÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÑÍÖ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÀÏºÕÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ ÀÉÈÍËÍÆÎÌÑÀÔÑÍÖÔÄ
ÑÀÄÏÆÀËÄ¼ÀÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈÀÏÀÊÈÌÎÌÑÀÔ
ÑÍÖÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÄÑÍÖÔÄÈÐÊºÑÄÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÅÏÍÌÑ¼×ÍÌÑÀÔÌÀÀÌÀÆÌÓÏ¼ÐÄÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÔÊÀÈÌÀÄÈË¿ÄÈÑÖÕ½ÌÖÅÈÐÑ¬ÄÌÀÏÍÁË»ÀÑÀ 
ÐÖÄÑºÕÍÌÑÀÔÄÌÄÏÆ¬ÐÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÊÀÒÇÄÏÈÌ»Ô
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈ
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÈÑÇÐÖ½ÏÅÓÐÇÄÑÈÔÃÈÀÑ¬ÉÄÈÔÑÇÔ
ÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔÀÌÀÅÍÏÈÊ¬ÄÑÇÌÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
q¢ÈÁËºÄÈÊÀÈÊÀÑÄÖÒ¿ÌÄÈÑÇÌÍ¬ÃÀÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖÎÐÑÄÌÀÃÇÈÍÖÏÆÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÍÖÔÄÈÐÊºÑÄÔ
ÇÄÄÈÏ¼À4UBSCVDLT ½ÓÔÀÖÑ»ÀÏºÕÄÑÀÈÐÄ½ËÀ
ÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ4UBSCVDLTÃÈÄÒÌÎÔ
Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇ ÑÄÑÏÀÄÑ» ÄÏÆÀÐÈÀÊ» ÄÄÈÏ¼À ÐÄ
ÒºÐÇÄÖÒ¿ÌÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ»ÊÀÈÍ¬ÃÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÄÌ½ÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÍ¬ÃÀÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Í¬ÃÀÔ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇÀÀÈÑÇÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
ÓË»ÐÄÓÌ
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÇ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔÍÈÍÍ¼ÄÔ
ÄÑÀÁ¬ËËÍÌÑÀÈÃÈÀÏÊÎÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:ÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥¥¢¦ÐÖÌÀÅºÔ
ÄÑÀÍÈÊÍÌÍÈÊ¬»ÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»ÑÍ
NBSLFUJOH
Ο κάτοχος της θέσης:
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÐÄºÌÀÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
ÃÍÇºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈÌÀÆÌÓÏ¼ÐÄÈÑÍÌÑÏ½ÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÄÌ½ÔÀÆÊ½ÐÈÍÖÇÆºÑÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
qÀ ºÕÄÈ ÑÇÌ ÄÖÊÀÈÏ¼À ÌÀ ÀÏÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÈ ÐÖÐÑÇÀÑÈÊ» ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ Ñ½ÐÍ ÐÕÄÑÈÊ¬ Ä ÑÀ ÊÀÒ»ÊÍÌÑÀ
ÑÇÔÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖ ½ÐÍÊÀÈÆÈÀÑÇÌÀ½ÊÑÇÐÇ
ËÍÈÎÌÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌ
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼Ñ½ÐÍÄÌÑ½ÔÑÍÖ
ÃÈÊÑ¿ÍÖ ÑÓÌ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ  ÀËË¬ ÈÒÀÌÎÔ ÊÀÈ ÐÄ
¬ËËÄÔ ÒºÐÄÈÔ ÄÌÑ½Ô ÑÇÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÄÔ ÑÓÌ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÍÖ
qÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÐÑÍÍÀÃÈÊ½ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
¢¬Ì ÒºËÄÈÔ ÌÀ Æ¼ÌÄÈÔ ºËÍÔ ÑÇÔ Í¬ÃÀÔ ÀÔ ÊÀÈ
ÌÀ×»ÐÄÈÔÑÇÌÄÄÈÏ¼À4UBSCVDLT ÐÑÄ¼ËÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍIUUQTTXSHSM/R"I 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό SMA-18ÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

H Youth Lab ÀÌÄÏÕ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÄÏÍÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÅÀÏÀÊÄ¼ÍÖ ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Βοηθό Λογιστή
Η θέση αφοράÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÇÐÑÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÆÄÌÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÐÖÅÓÌ¼ÄÔÖÍËÍ¼ÓÌÄ
ÄË¬ÑÄÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÉÈ½ÆÏÀÅÓÌ ÐÖÅÓÌ¼ÄÔËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ Ñ»ÏÇÐÇÀÏÕÄ¼ÍÖ
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥ÐÄÑ»ÀËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÇÕÌÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÊÀÑÀÕÎÏÇÐÇÄÆÆÏ¬ÅÓÌ
ÆÄÌÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÍÒ»ÊÇÔ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔËÇÏÓÎÌÊÀÈÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÌÎÐÇ¦¡ ¨ 
qÌÎÐÇÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÎÌ
ÊÀÈÑÏÀÄ×ÈÊÎÌÖÍÒºÐÄÓÌ ÃÀÌÄÈÀÊ¬ 
qÌÎÐÇ8JOEPXTÊÀÈ.40GGJDF
ÊÀË»ÆÌÎÐÇ&YDFM 
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ&31 &OUFSTPGU
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ ÐÖÌºÄÈÀ
ÐÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÏÍÒÄÐÈÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
q¿ÁÀÐÇÍÏÈÐºÌÍÖÕÏ½ÌÍÖÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÀÌÀÌºÓÐÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
CPB Ö½ÂÈÌ±Ä¿ÒÖÌÍÖ ÌÒÏÎÈÌÍÖÖÌÀÈÊÍ¿ Äκωδικό θέσης: V.LOG.2018ÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Λογιστής/στρια-Στέλεχος Μισθοδοσίας
(Θεσσαλονίκη)
)Link ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊÀÈÄÕÏ½ÌÈÀ
ÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼ÀÔÐÄÀÏÍÕ»ËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÊÀÈÅÍÏÍÑÄÕÌÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ ×ÇÑ¬ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½
ÑÇÔÍÆÈÐÑ»ÐÑÏÈÀÑºËÄÕÍÔ§ÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
Αναφερόμενος στη διοίκηση, θα αναλάβει
ενεργά καθήκοντα για:
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÏÆÀÐÈÀÊÎÌ
ÒÄ¬ÑÓÌ ÏÍÐË»ÂÄÈÔ ¬ÃÄÈÄÔ ÐÖÁ¬ÐÄÈÔ
ÊÀÈÏÍÆÏ¬ÀÑÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ 
q¿ÌÑÀÉÇÊÀÈÖÍÁÍË» 
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÖÍËÍÆÈÐ½
ÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ® ¢

Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÍÍÄÈÃÄ¼Ô
ÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ½
ÆÏÀÅÄ¼ÍÊÀÈÍË¿ÄÆ¬ËÄÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔ
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔÑÇÔ¢QTJMPO/FU
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÄÏÆÀÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ¢ÏÆÀÌÇ
q¤ËÈÊ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Παροχές:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇºÐÓÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½Ô
q ÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦ 
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÍÐÑºËËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½¬ÄÐÀ
ÐÑÍIUUQTTXSHSS-KÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ÒÀÁÏÄ¼ÑÄÐÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀXXXMJOLDPNHS
¤Auto Marin A.E.ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Υπάλληλο Λογιστηρίου
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥
qÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÄÏÆ¬ÐÈÍÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
P[4ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÈÀÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&
ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXXBVUPNBSJOHS
¤KentiaÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÏ½ÑÖÍÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌËÄÖÊÎÌÄÈÃÎÌ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Υπάλληλο Τιμολόγησης
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ»¥¢¦ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÇ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÌÎÐÇ¤±
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À ÄÖÕºÏÄÈÀ
Ë½ÆÍÖÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÌÒÄÓÏÄ¼ÑÄ½ÑÈ½ËÀÑÀÀÏÀ¬ÌÓÐÀÔÄÏÈÆÏ¬ÅÍÖÌ
ÊÀÈÒÀÒºËÀÑÄÌÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÑÄÐÑÇÌÍ¬ÃÀÓË»ÐÄÓÌ
ÑÇÔ,FOUJB ÍÏÄ¼ÑÄÌÀÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÑÍlink:hUUQTTXSHSZ2
¤ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀEuroaccounting IKE,ºËÍÔÑÍÖ
ÃÈÊÑ¿ÍÖÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌ/FYJB*OUFSOBUJPOBM 
ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Λογιστή/τρια
(κωδικός θέσης: ACC18)
§ÄÆÌÎÐÄÈÔÑÄÊÇÏ¼ÓÐÇÔÄÌÃÍÍÈËÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ
USBOTGFSQSJDJOHEPDVNFOUBUJPO 
Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει
τα ακόλουθα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÕÍË»ÔÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ ¢¥5&*
qºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
ÊÀÈÐÄÑ»ÀUSBOTGFSQSJDJOH
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄÒÍÃÍËÍÆ¼ÀÔ
ÑÄÊÇÏ¼ÓÐÇÔÄÌÃÍÍÈËÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ
USBOTGFSQSJDJOH 
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔ
ÌÍÈÊÎÌÏÍÐÎÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¢ÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔÃÈËÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÁÈÁË¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÇÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ 
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
qÌÎÐÄÈÔÐ¿ÌÑÀÉÇÔÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈNBOBHJOHSFQPSUJOH
Θα συνεκτιμηθούν:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ*'34
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÇÔ
ÀÍÒ»ÊÇÔ
Προσφέρουμε:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÄÑÍÌÊÓÃÈÊ½ "$$ ÐÑÍIUUQTTXSHS
(81)V»ÄÅÀÉÐÑÍ
ÑÇÌBazaar Α.Ε. ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌ¡ÄÏÍ¿ÊÀ ½ËÍÈÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀ
Ä¼ÌÀÈÃ¼ËÀÐÑÍÌÊÀÑÀÌÀËÓÑ»ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌ¬ÂÍÆÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖ´ÕÍÌÑÀÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄ½ËÇ
ÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÊÀË¿ÑÍÖÄÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌ
ÄËÀÑÎÌÀÔÏÓÑÀÏÕÈÊÍ¼ÐÑ½ÕÍÈÀÔÄ¼ÌÀÈÇÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ 
ÇÄ¼ÑÄÖÉÇÕÀÇËÎÌÑÈÎÌ ÇË»ÏÇÔÊÀÈÄÈËÄÆºÌÇ
ÆÊ¬À ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÈ Ç ÐÖÌÄÕ»Ô ÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇ
ÏÍÐÅÍÏÎÌÏÍÔ½ÅÄËÍÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε
ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ ÀÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÏ½ÑÀÐÇ
ÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÀÆÍÏÎÌ
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ÀÔÑÍÈÃÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ ÀÔ¬ÂÍÆÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
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Βοηθός Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÊÀÑÀÕÎÏÇÐÇ
ÄÉ½ÃÓÌÊÀÈÑÇÌÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀËÇÏÓÎÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÀÌÀËÖÑÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
Ï½ÆÏÀÀ"UMBOUJT
Τι προσφέρουμε:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇ
ÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSD.6K
¤ INGROUP ÍÀÈÆÎÔÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔÄÕÏ½ÌÈÀ
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌIVNBO
SFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH ÀÌÀ×ÇÑ¬
Βοηθό Λογιστή για εξωτερικές εργασίες
(HR 001310)
Ο ρόλος:®ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÁÍÇÒÇÑÈÊºÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÄÔËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖÊÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔ ÄÆÆÏÀÅºÔ 
ÀÏÕÄÈÍÒºÑÇÐÇÊÑËÊÀÒÎÔÊÀÈÑÇÃÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÑÓÌ
ÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÃÇ½ÐÈÄÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ ÑÏ¬Ä×ÄÔ ÄË¬ÑÄÔÊ¬ 
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥¥¢¦ÍÈÊÍÌÍÈÊÍ¿Ñ»ÀÑÍÔ 
ÈÃÀÌÈÊ¬ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÂÇË½
À¼ÐÒÇÀÄÕÄ¿ÒÄÈÀÔ
q³ÑÍÍÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÄÒÄÑÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÊÀÈÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ 
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÇÕÀÌ»Ô
Παρέχονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒÍËÍÆÈÊ½ÀÊºÑÍ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
Σημείωση:À×ÇÑÇÒÍ¿ÌÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀ½ÏÍÇÆÍ¿ÄÌÍÖÔÄÏÆÍÃ½ÑÄÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿ÌÌÀ
ÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿ÌÃÖÌÀÈÊ¬ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÐÑÍlinkIUUQT
TXSHS%,7/
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Trenkwalder Hellas  ÆÈÀ ËÍÆÀÏÈÀÐ½
ÄÆ¬ËÍÖÄË¬ÑÇÑÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÓÌ)3ÖÇÏÄÐÈÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Βοηθό Λογιστή Tμήματος HR
Απαιτούμενα προσόντα: 
q ½ÅÍÈÑÍÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÑÍ)3
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÑ»À)3ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÔ
qÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»Ô Ê¬ÑÍÕÍÔ1SPGJDJFODZ 
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ&31¢ÏÆ¬ÌÇ
Καθήκοντα:
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÏÒ»ÔÄÅÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔ
ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÄÒºÀÑÀÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q°»ÏÇÐÇÅÀÊºËÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
Προσφέρονται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔ
ÀÏÀÊÀËÎÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink
IUUQTTXSHS-2P34Äκωδικό θέσης: JUN.hr/TRK18.
§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀ
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
¤Stonetech-Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ ÄÑÀÈÏ¼À
ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔÀÏ¬ÏÓÌÄºÃÏÀÑÇ
¡¥¢¤ÏÀÊËÄ¼ÍÖ¦Ï»ÑÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÍÈÆÌÎÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÄËËÇÌÈÊÎÌ
ËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÏÍÑ¿ÓÌ ¢ 
ÊÀÈÅÍÏÍËÍÆÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÈ&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDF
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÄÈÐÀÆÓÆÎÌ
ÊÀÈÄÉÀÆÓÆÎÌÀ½ÐÄÑÏ¼ÑÄÔÕÎÏÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÄÍÏÈÊ»Ô
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ4PGU0OF
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSXHM
ÀÏÀÊÀËÎÐÇÄÈÎÐÑÄÓÔÒÀÄÈÃÍÍÈÇÒÍ¿Ì½ÌÍ
ÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖÒÀÄÈËÄÆÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
¤Ermia Hotels & ResortsÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÑÇÔÆÏÀÅÄ¼ÀÐÑÇΘεσσαλονίκη:
Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÐÕÄÑÈÊÍ¿ÑÖÕ¼ÍÖ°¢¥» ¢¥
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍÀ½ºÓÔºÑÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÌÇºÏÓÐÇÀÍÒ»ÊÇÔÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»
Παρέχονται:¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÄÉºËÈÉÇÔ

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS
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Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πληρούν
τις ως άνω προϋποθέσεις και που συνοδεύονται από
πρόσφατη φωτογραφία. Παρακαλούμε να αποστείλετε
το βιογραφικό σας μαζί με πρόσφατη φωτογραφία
στο link: https://swr.gr/Y8aIe
Το ξενοδοχείο Kassandra Palace Hotel & Spa 5* στην
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά για μόνιμη απασχόληση:
Λογιστή
Με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η θέση αναφέρεται σε Θεσσαλονίκη και
Χαλκιδική.
Στείλτε το βιογραφικό σας με στο link: https://swr.
gr/fnzOk. Επιθυμητή φωτογραφία στα βιογραφικά.
Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο
Κύπρου ζητεί να προσλάβει προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.
Λογιστές
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿-$$*ÄÈºÃÍÖ
intermediate ή higher
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
υπηρεσιών της εταιρίας
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Aποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη
φωτογραφία στο link: IUUQTTXSHS-SWC ή στη δ/
ÌÐÇ$POTUBOUJOPV#SPT)PUFMT Ö½ÂÈÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ °¦ ¬ÅÍÔ 
¦¿ÏÍÔ °ÇË    GÀY   www.
DCIDZQSVTDPN

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

Web & Graphics Designer
5IJTJTB(SBQIJDTBOE8FC%FTJHOFSQPTJUJPO ZPVMM
CFQBSUPGBSBQJEMZHSPXJOHUFBNBOEZPVSUBTLTXJMM
SBOHFGSPNNPDLJOHVQ6*GFBUVSFTUPDSFBUJOHXFMM
CBMBODFEMBZPVUTGPSDPSQPSBUFDMJFOUT$BOEJEBUFT
TIPVMETFOEUIFJSDWBOEMJOLTUPQSPKFDUT DSFBUJWF
QPSUGPMJP TBNQMFDPEFFUD
Requirements::PVTIPVMELOPX)5.- $44 "EPCF
1IPUPTIPQBOEIBWFHSFBUBUUFOUJPOUPEFUBJM:PV
XJMM IBWF UP NBJOUBJO B DPOTJTUFOU TUZMF XIJMF
JOEJWJEVBMMZUBJMPSJOHUPUIFTQFDJGJDDPOWFOUJPOT
BOEHVJEFMJOFTGPSFWFSZQMBUGPSN:PVTIPVMECF
BCMFUPVOEFSTUBOEVTFSCFIBWJPSBOEUPDSFBUF
JOUFSGBDFTUIBUMPPLHSFBUBOEBSFFGGPSUMFTTUPVTF
Ideal candidates will have:
q"TUSPOHDSFBUJWFQPSUGPMJP
q&YQFSUJTFJOUIFVTFPGUIF"EPCF$SFBUJWF4VJUF
q4PMJELOPXMFEHFPG)5.-BOE$44
q8FCEFTJHOFYQFSJFODFBOEGBNJMJBSJUZ
XJUIDSPTTCSPXTFSBOEDSPTTQMBUGPSNMBZPVUT
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[FXPSLBOESFTPVSDFTBDSPTT
QSPKFDUTCBTFEPOTIPSUBOEMPOHUFSNOFFET
Additionally: ,OPXMFEHF PG +BWBTDSJQU XJMM CF
DPOTJEFSFEBOBTTFU
Benefits:
q'VMMUJNFFNQMPZNFOU
q(SFBUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q#FQBSUPGBHSFBUUFBNMFBEJOHUIFFMFBSOJOH
JOEVTUSZJO(SFFDF
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHSS0-KP
Η διαφημιστική εταιρία delta adv. ζητά για μόνιμη
και εσωτερική εργασία:
Graphic Designer
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÕÍË»ÔÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»Ô
ηλεκτρονικών μέσων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±ÊÀÈËÍÆÈÐÈÊÎÌ
$PSFMESBX *MMVTUSBUPS 1IPUPTIPQÊ¬
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÐÕÄÃ¼ÀÐÇÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÑÀÖÑ½ÑÇÑÀÔ 
QSPTQFDU ÀÊÄÑÎÌÆÈÀÄÅÇÄÏ¼ÃÄÔ PVUEPPS
και περιοδικά
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀPOMJOFÄÏÈÄÕÍºÌÍÖ
'BDFCPPL ¥OTUBHSBN
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔWJEFP ÀÍÐÑÍË»Ô
OFXTMFUUFSÊÀÈÄÑÀÈÏÈÊÍ¿CMPH
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍËËÀËÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHSK32Y
Graphic Designer
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης
Στον χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μία νέα
Ï½ÊËÇÐÇ¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐÑÇLidl είμαστε ευχαριστημένοι
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για
ÑÍÌË½ÆÍÀÖÑ½ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÀÉÈ½ÈÐÑÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ 
τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.
Τα καθήκοντά σας:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÑÍÌÑÍºÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÄÑÀÈÏÈÊ»Ô
ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÔÊÀÈTPDJBMNFEJBÐÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬
μας γραφεία στη Σίνδο Θεσ/νίκης
qÖÁ¬ËËÄÑÄÐÑÇÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÑÇÔÍÑÈÊ»ÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÄ'BDFCPPL 
5XJUUFS *OTUBHSBNÊÀÈ¬ËËÀÊÀÌ¬ËÈÀÃÈÊÑ¿ÓÐÇÔ
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÑÄÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÈÊÀÐÑÈÊÎÌÊÀÈÑÇÌ
επεξεργασία φωτογραφιών-βίντεο για ενέργειες
ÐÑÀTPDJBMNFEJB
q ÐÕÍËÄ¼ÐÑÄÄÑÇÌÏÍÐÀÏÍÆ»ºÌÑÖÓÌ
και ηλεκτρονικών καταχωρίσεων
q±ÍÐÑÇÏ¼×ÄÑÄÑÈÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÑÍÖÑÍºÀ
q ÍÑÄËÄ¼ÑÄºÏÍÔ¼ÀÔÃÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÔÍ¬ÃÀÔ
και συνεργάζεστε με άλλα τμήματα της εταιρίας
Το προφίλ σας:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÍÖÃÎÌÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»Ô
ή εφαρμοσμένων τεχνών

q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÓÔ(SBQIJD
%FTJHOFSÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌÃÈÀÅ»ÈÐÇÔ
και ψηφιακού marketing
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÂÇÅÈÀÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿
ÐÄ"EPCF1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPSÊÀÈ*OEFTJHO 
ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ.BD04
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇBOJNBUJPOÊÀÈÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀWJEFP
"EPCF"GUFS&GGFDUTÊÀÈ1SFNJFS1SP
q¢ÄÈÏ¼ÀXFCEFTJHOÊÀÈÄÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇ
ÄÑÀTPDJBMNFEJB
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔ.40GGJDF
8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À 
προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇ
εργασία
q®ÈÀÍÃÍÕºÔÐÀÔÉÄÊÈÌÍ¿ÌÀ½ÄÏ¼ÍÖ Ü
ÄÈÊÑ¬ÇÌÈÀ¼ÀÆÈÀÓÏÇÄÏÆÀÐ¼À
qÀÁ¬ÌÄÑÄÄÈÏ½ÐÒÄÑÄÔÀÏÍÕºÔÊÀÈÈÃÈÓÑÈÊ»
ιατρική ασφάλιση
q§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ 5 περίπου
εβδομάδων σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια
για τη θέση σας ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας ακόμη και αν δεν διαθέτετε
σχετική εμπειρία
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHSUBYR. Μαζί με
το βιογραφικό σας απαραίτητη είναι και η αποστολή
QPSUGPMJP»ÃÄÈÆ¬ÑÓÌÑÇÔÃÍÖËÄÈ¬ÔÐÀÔÀÏÍÑÈÍ¿σαμε να δούμε τα προσωπικά έργα που αντανακλούν
το στιλ και την αισθητική σας και όχι μόνο δουλειά
που έχετε κάνει για έναν οργανισμό ή εμπορικό σήμα.
Graphic Designer
Code: IT 0409 (Thessaloniki)
Description:"XFMMLOPXOBEWFSUJTJOHDPNQBOZ 
XJUIBDVTUPNFSCBTFBMMPWFS(SFFDF JTTFFLJOHGPS
B(SBQIJD%FTJHOFSGPSJUTPGGJDFTJO5IFTTBMPOJLJ
Duties: 5IF SJHIU DBOEJEBUF XJMM XPSL PO XFC 
BQQMJDBUJPOBOECSPDIVSFTEFTJHOQSPKFDUT BDDPSEJOH
UPUIFTQFDJGJDBUJPOTBOEOFFETPGDPSQPSBUFDMJFOUT
Requirements:
q%FHSFFJO(SBQIJD%FTJHO
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG%FTJHOJOH1SPHSBNT
*MMVTUSBUPS 1IPUPTIPQ *O%FTJHO
q&YQFSFODF1PSUPGPMJP(SBQIJD%FTJHO
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF&OHMJTIMBOHVBHF
q,OPXMFEHFPGTPDJBMNFEJB
q"CJMJUZUPXPSLXJUIJOBUFBN
q7FSZHPPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
"QQMZUPUIJTlink: IUUQTTXSHS'Z3XC
Γραφίστας-Σχεδιαστής
Γνωστή εταιρία στον χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων και της διαφήμισης που ενθαρρύνει την
ÀÌ¬ÑÖÉÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÑÇÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀ 
ζητά στέλεχος με σχεδιαστικές και διακοσμητικές
γνώσεις για το δημιουργικό τμήμα της εταιρίας.
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει
να έχει:
q¤ËÈÊ¼ÀºÕÏÈÄÑÎÌ
qÑÖÕ¼ÍÀ½°¢¥ÆÏÀÅÈÊÎÌÑÄÕÌÎÌ
ή άλλης αντίστοιχης σχολής
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ"EPCF
1IPUPTIPQ "EPCF¥MMVTUSBUPS ÄÄÈÏ¼À
ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÀ§"$»8JOEPXT
qÌÎÐÄÈÔ%4UVEJP.BY "VUP$"%»¬ËËÓÌ
αντίστοιχων προγραμμάτων
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀ
σε ανάλογη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÒ½ÃÓÌÊÀÈÖËÈÊÎÌÄÊÑ¿ÓÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
με ευχέρεια στην επικοινωνία
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À ÍÏÒ»
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
¢¬ÌÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÐÀÔÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÀ×ÇÑÍ¿ÄÌÀ 
παρακαλείστε να στείλετε βιογραφικό σημείωμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: IUUQTTXSHSH91%
Γραφίστας/Wordpress Expert
(Χαλάνδρι)
Καθήκοντα/αρμοδιότητες θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼À ÑÇÌÄÌÇºÏÓÐÇ
και την ανανέωση των εταιρικών sites
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÐÕÄÃÈÀÐ½Ô ÄÈºËÄÈÀÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½Ô
ºÕÏÈË»ÏÇÖËÍÍ¼ÇÐÇÄÌÇÄÏÓÑÈÊÍ¿ ÏÍÓÒÇÑÈÊÍ¿
ÊÀÈÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿ ÄÑÀÈÏÈÊºÔÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔ 
DPNQBOZQSPGJMFT %ÀÄÈÊÍÌ¼ÐÄÈÔ ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊ¬
ºÌÑÖÀ ÊÀÑ¬ËÍÆÍÈ QSFTTLJUT ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊºÔÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÈÔ CBOOFST (PPHMF"ETÊ¬
q¨ÓÑÍÆÏÀÅ¼ÐÄÈÔ ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÄÈÊ½ÌÓÌ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌQSPGJMFT
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÀTPDJBMNFEJB
qÕÄÃÈÀÐ½Ô ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
TPDJBMNFEJBDBNQBJHOT
qÖÌÑ»ÏÇÐÇ ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÐÄË¼ÃÓÌ
##ÊÀÈ#$
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÐÑÀTPDJBM
media
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ8PSEQSFTT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF "EPCF4VJUF
1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPSÊÀÈ*O%FTJHO
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄJOUFSOFUÊÀÈTPDJBMNFEJB
q ÌÄÑÖÆºÌÇÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔEFBEMJOFT
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒ½ÊÀÈCPOVT
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑÀËÄ¼QPSUGPMJPÄÏÆÀÐÈÎÌÀ×¼
με το βιογραφικό σας στο link: IUUQTTXSHS1J/3Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Official Watch Shop (OWS)JTBUISJWJOH*OUFSOBUJPOBM
DPNQBOZ XJUI TVCTJEJBSJFT DVSSFOUMZ QSFTFOU JO
1PMBOE  $[FDI 3FQVCMJD BOE 4FSCJB XIFSF FBDI
POFQPTJUJPOFEBTBOFDPNNFSDFNBSLFUMFBEFS
JO XBUDIFT  KFXFMSZ TBMFT PG GBNPVT GBTIJPO
CSBOET 'PTTJM  .JDIBFM ,PST  &NQPSJP "SNBOJ 
%JFTFM 4LBHFO 'VSMB 584UFFMFUD084(SFFDF
SFQSFTFOUTPOFPGPVSNBKPS$SFBUJWF)VCTTFUVQXJUI
UIFQVSQPTFPGQSPWJEJOHUIFTVQQPSUJOEFWFMPQNFOU
BOEFYFDVUJPOPGNBSLFUJOHQMBOTBOETUSBUFHJFT
BDSPTTDPVOUSJFTBOESFHJPOTPGDVSSFOUBOEGVUVSF
084PQFSBUJPOT8FBSFMPPLJOHGPS
Graphic Designer
Location:5IFTTBMPOJLJ (SFFDF
3FQPSUTEJSFDUMZUP.BSLFUJOH.BOBHFS
Skills/requirements:
q#"EFHSFFJOHSBQIJDEFTJHO
PSSFMBUFEGJFMEJTBOBEWBOUBHF
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFJOHSBQIJDEFTJHOJOH
JOBQSPGFTTJPOBMFOWJSPONFOU GSFFMBODFSTXJUI
HSFBUQPSUGPMJPTXJMMCFDPOTJEFSFE
q1SPGJDJFOUJO"CPEF1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPS *O%FTJHO 
'JSFXPSLT 1SFNJFS1SPPSTJNJMBSQSPHSBNT
q1SFWJPVT FYQFSJFODF JO WJTVBM DPOUFOU DSFBUJPO
JOUIFGBTIJPOJOEVTUSZGJFME IJHIMZEFTJSBCMFBOE
XJMMCFBOBEWBOUBHF
q6QUPEBUFLOPXMFEHFPGBMMTPDJBMNFEJBBOEPUIFS
DIBOOFMTSFRVJSFNFOUTGPSWJTVBMJNQMFNFOUBUJPO
JF*OTUBHSBN 'BDFCPPLPSHBOJDBOEQBJEQPTUT 
:PV5VCF 1JOUFSFTUFUD
q0VUTUBOEJOHDSFBUJWFTLJMMT CFJOHBCMFUPCSJOH
BOFXQSPTQFDUJWFBOEJEFBTPOWJTVBMTPMVUJPOT
JTDSVDJBM
q(SFBUBUUFOUJPOUPEFUBJMBOEUJNFNBOBHFNFOU
TLJMMT
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSTUSJDUEFBEMJOFTBOEJO
EZOBNJD NVMUJUBTLJOHCVTJOFTTFOWJSPONFOU
q1SPGJDJFOUJOTQPLFOBOEXSJUUFOFOHMJTI
q1SPGJDJFODZ JO TFSCJBO  QPMJTI  D[FDI PS BSBCJD
MBOHVBHF JTBOBEWBOUBHF CVUJTOPUNBOEBUPSZ
q"TUSPOHQPSUGPMJP XJMMCFSFWJFXFE
CZNBSLFUJOHEFQBSUNFOU
Responsibilities:
q$SFBUJPOPGWJTVBMDPOUFOUTGPSNBSLFUJOHQVSQPTFT
JFOFXTMFUUFST CBOOFST CBOOFSBET QSFTFOUBUJPOT 
TPDJBMNFEJBNBUFSJBMT DPSQPSBUFJEFOUJUZPSPUIFS
SFMBUFENBUFSJBMTFUD
q1SPEVDUJPOBOEFEJUJOHPGWJEFPTGPSQVCMJDBUJPOUP
TPDJBMNFEJBPVUMFUT XFCTJUFBOEJOUFSOBMDIBOOFMT
q$MPTFDPPQFSBUJPOXJUIUIFQSPEVDUJPODSFBUJWF
UFBNBOERVJDLHSBTQJOHPGQSPEVDUJPOUFBNTOFFET
BOETQFDJGJDBUJPOT
q%FWFMPQQSPKFDUTPOUIFGMZ"EBQUBOESFTQPOE
UPUSFOETPOTPDJBMNFEJB
q8PSL VOEFS TUSJDU EFBEMJOFT JO B GBTUQBDFE
FOWJSPONFOUBOEKVHHMFNVMUJQMFQSPKFDUT
q$POUJOVPVTMZEJTDPWFS JOOPWBUFBOEJNQMFNFOUOFX
FEJUJOHUFDIOPMPHJFTBOEJOEVTUSZTCFTUQSBDUJDFT
UPNBYJNJ[FFGGJDJFODZ
Personal characteristics:
q0QFONJOEFEBOEFBTZHPJOH
q&BHFSUPMFBSOEFWFMPQ
q'MFYJCMFUPXBSETDIBOHF
q"DUJPOSFTVMUPSJFOUFE
q"DDFQUTCPUIQPTJUJWFBOEOFHBUJWFGFFECBDL
PQFOMZ
1MFBTFOPUFUIBOXFXJMMDPOTJEFSPOMZDWTXSJUUFO
JO&OHMJTIUPIUUQTTXSHS&5*
;ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÄÊÃÍÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄºÃÏÀÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Junior Video Editor
Για μόνιμη και πλήρη απασχόληση.
Ωράριο απογευματινό.
q§Ä¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ"EPCF$SFBUJWF
$MPVE4VJUF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔ7JEFP¢EJUPSÄÈÒÖÇÑ»
Aποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS$EG
Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά
ÑÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍ°¢¥ÆÈÀÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇÆÈÀÑÇÌÀρακάτω θέση:
Γραφίστας
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥» ¢¥
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÄÅÀÏÍÆÎÌ¤±
ÌÍÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÔºÕÄÈÑÀÊÀÑ¬ËËÇËÀÏÍÐ½ÌÑÀ
ÆÈÀÑÇÒºÐÇÀÖÑ» Ö¬ÏÕÄÈÊÀÈÑÍÄÌÃÄÕ½ÄÌÍÑÇÔ
½ÌÈÇÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÇÖÕÌ¼À¢ÈÃÈÊ¬ÐÑÍÌÑÍºÀ
της εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.
Στοιχεία επικοινωνίας: ®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ Àρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
TXSHS#"JC% Ä¼ÑÄÐÑÍÅÀÉ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ½ÑÈÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÀÈÆÈÀÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇ
ÌÐÇ ÌÃÏÀÁ¼ÃÀÔ ²À½ÖËÍ ÕÀÏÌÎÌ°ÇË
 GBYXXXMZIOJBDPN
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Η Ευρωψυκτική Design ΑΕΒΕ ÕÏ½ÌÈÀÄËËÇÌÈÊ»
εταιρία κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού
ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÀ×ÈÊ»ÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÀ¬ÑÍÀ
ÐÑÈÔ ÕÀÏÌºÔ ÑÑÈÊ»ÔÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
σχεδιασμού για τη θέση:
Σχεδιαστής ή Σχεδιάστρια
Αντικείμενο της θέσης είναι η αποτύπωση σχεδίων
και η δημιουργία αυτών.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥
qÌÎÐÇ8JOEPXT
qÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÎÌÊÀÈÐÖÌÀÅÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ "VUPDBE %4UVEJP."9 
1IPUPTIPQ .BTUFS$IFG
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÔÄÈÒÖÇÑ»
qÌÎÐÇ4PGU $3. ÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÄÈÏ¼À ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½
χώρων εστίασης
q§ÇÊÀÌÈÐÑ»Ô

qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Εμείς αναζητούμε συνεχώς ικανούς και δημιουργικούς
ÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍÑÇÔ
¢ÖÏÓÂÖÊÑÈÊ»%FTJHO ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿Ä
την αίτησή σας. Στείλτε μας βιογραφικά και συστατικές επιστολές στο: IUUQTTXSHS$HO με κωδ.
θέσης 131. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν
με απόλυτη εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Πωλητής/Leader
(Θεσσαλονίκη)
®ÓËÇÑ»Ô-FBEFSÄ¼ÌÀÈÍÐÖÌÃÄÑÈÊ½ÔÊÏ¼ÊÍÔÊÀÈÍ
δίαυλος επικοινωνίας της εταιρίας με τους πελάτες/
μέλη της. Είναι υπεύθυνος για τη στοχευμένη προώθηση των υπηρεσιών του ομίλου στην πελατεία του
και την εξαιρετική εξυπηρέτηση του πελάτη/μέλους.
ÕÄÃÈ¬×ÄÈ ÍÏÆÀÌÎÌÄÈÊÀÈÖËÍÍÈÄ¼Ë¬ÌÍÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
του πελατολογίου αξιοποιώντας τις προωθητικές
ÄÌºÏÆÄÈÄÔÍÖÏÀÆÀÑÍÍÈÄ¼ÇÄÑÀÈÏ¼À ÑÈÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
ÌºÓÌÄËÀÑÎÌ ÑÍÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÄËÀÑÍË½ÆÈÍÐÄÐÑÄÌ»
συνεργασία με τους συνεργάτες του καταστήματος
ÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ÊºÌÑÏÍ TUSFFUQSPNPUFSTÊË 
Αρμοδιότητες:
q¤ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À Ä ÑÍÌ ÃÈÄÖÒÖÌÑ» ÓË»ÐÄÓÌ ÆÈÀ
την επίτευξη του ατομικού στόχου και των στόχων
πωλήσεων και της κερδοφορίας του καταστήματος
q¤ÃÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÐÄÁ¬ÒÍÔÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÖÍψήφιου πελάτη
q¤¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
του ομίλου και η αναλυτική παρουσίαση των ιδιοτήτων
τους με τη χρήση σύγχρονων μέσων (φωτογραφικό
ÖËÈÊ½ ¼ÌÑÄÏÌÄÑ
q¤ÐÖÌÄÕ»ÔÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÇÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
των εξελίξεων της αισθητικής ιατρικής
q¤¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÇÖÈÍÒºÑÇÐÇ
της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου
q¤ÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
που προσφέρει ο ανταγωνισμός
q¤ÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÏÍÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈË¿ÐÄÓÌ
που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του πελάτη
q¤ÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÄÑÍÌÄλάτη/μέλος με στόχο την άριστη ικανοποίησή του
και την επίτευξη επαναλαμβανόμενων πωλήσεων
q¤ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÑÄÕÌÈÊÎÌÓλήσεων και διαπραγμάτευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των αντιρρήσεων των πελατών και την
ολοκλήρωση της πώλησης
q¤ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÀρακολούθησης του πελατολογίου και η αξιολόγηση
των στοιχείων και της στατιστικής για την εξέλιξη
των μεγεθών του καταστήματος
q¤ÄÆÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
μελών με την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
q¤ÏÍÎÒÇÐÇÊÀÈÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÅÈλοσοφίας και κουλτούρας εντός και εκτός του
εργασιακού χώρου
Δεξιότητες:
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÄÉÓÐÑÏºÅÄÈÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÑÇÔÐÖÄÏÈÅÍÏ¬Ô
ανάλογα με το προφίλ του πελάτη
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀ½ÃÍÐÇÔÖ½¼ÄÐÇ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÏ¼ÐÄÓÌ ÀÏÀ½ÌÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÏÈÐÑÇÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
Εκπαίδευση: Θα κριθούν ως επιπλέον προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÈÃÈÓÑÈÊ»Ô»ÃÇ½ÐÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
ÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÌÀÈÐÒÇÑÈÊ» ÑÇÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄ¼À
ή παρεμφερή επαγγέλματα υγείας
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÇÃÇ½ÐÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄ
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÌÍÈÊÍÌÍ¼À ÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ ÑÍNBSLFUJOH
q¦ÀË» ÆÌÎÐÇ ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ÊÀÈ
αγγλικών
q ÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.grD(KOP
Η εταιρία Ι & Β Αγκιστριώτης Α.Ε. με αντικείμενο
ÑÇÌÄÍÏ¼ÀÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿ÊÀÈÏÍØ½ÌÑÓÌ
-&% ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Yπεύθυνο
Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ÆÈÀÑÍÑ»ÀÑÍÖÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿
ÄÍÏ¼ÍÖ ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÔ
Κύριες αρμοδιότητες:
qÎËÇÐÇ
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄ¬ËËÀÑ»ÀÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÀÍÒ»ÊÇ Ñ»ÀÑÈÍË½ÆÇÐÇÔÊË
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ1)1 42- )5.-ÊË
qÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Επιθυμητά προσόντα: Εξοικείωση και εμπειρία
σε διαδικτυακό marketing θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS;RM72
Σύμβουλος Πωλήσεων B2B
(Μαγνησία, Τρίκαλα & Καρδίτσα)
Η ICAP Employment Solutions, αναζητάει για λογαÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÊÍÏÖÅÀ¼ÍÍÏÆÀÌÈÐ½ÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÓÌÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌ ÓËÇÑ»¡¡®Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔ
θέσης θα είναι υπεύθυνος για την προσέλκυση νέων
πελατών με στόχο την πώληση των υπηρεσιών της
εταιρείας εντός καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής.
Αρμοδιότητες:
q Ì¬ÑÖÉÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q²ÀÏÑÍÆÏ¬ÅÇÐÇÑÇÔÄÊ¬ÐÑÍÑÄÖ½ÄÖÒ¿ÌÇ
περιοχής

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

q¦ÀÒÇÄÏÈÌºÔÄÈÐÊºÂÄÈÔÐÄÄË¬ÑÄÔÑÍÖÊË¬ÃÍÖ
ÑÍÖ )03&$"  ÆÈÀ ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇ ÊÀÈ ÎËÇÐÇ ÑÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÍÖ¬ÄÐÍÖ
ανταγωνισμού
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÀÌÀÅÍÏÎÌÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌÍÏÄ¼À
των πωλήσεων
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÐÕºÐÄÓÌ
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
Επιθυμητά προσόντα:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÇÌÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
ικανότητες
qÖÌÄÕºÔÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÄÉºËÈÉÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
στον χώρο των πωλήσεων
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
και διανυκτέρευσης
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÐÑÀÒÄÏÎÌÀÍÃÍÕÎÌ
q#POVTÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔÁ¬ÐÄÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔ
στόχων
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ ÊÈÌÇÑ½ UBCMFU
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSC*"'
Η West A.E  ÄÑÀÈÏ¼À ÀÏÍÕ»Ô ÖÇÏÄÐÈÎÌ TBMFT
ÊÀÈNBSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈ
πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν
ÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ
πόλη της Ορεστιάδας:
Sales Representative
Περιγραφή θέσης:¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÎËÇÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÄÌÑ½Ô
μεγάλων πολυκαταστημάτων.
Προϋποθέσεις:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÖÊÄ¼ÍÖ°¢¥ ¢¥
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌ
προσόν
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÖÌºÄÈÀ
Παροχές:
q±ÂÇËºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
εξέλιξης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔ ÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÄÄÈÐÖÌÀÑ½ÄÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÏÍÐÎÍÖ 
με την ένδειξη SEL001 στο link: https://swr.gr/
LP5H&¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÀ
ÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀÏÍÐ½ÌÑÀ ÃÄÌÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
Santa Marina Hotels & ResortsBSFTFFLJOHGPSB
Sales Manager
Υπεύθυνος Πωλήσεων
To be successful in this role you must have:
q"NJOJNVNPGZFBSTFYQFSJFODFJTTBMFTGJFME
q&YDFMMFOUQSFTFOUBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPO
TLJMMT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGHSFFLMPDBM%.$T 5"T
BOEXIPMFTBMFST
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGDPSQPSBUFBDDPVOUT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGJOUFSOBUJPOBM50T
q4QFBL XSJUFBOEDPOWFSTFGSFFMZJOHSFFL
BOEFOHMJTI,OPXMFEHFPGBOZBEEJUJPOBM
MBOHVBHFXJMMCFBOBEWBOUBHF
q1PTTFTTTUSPOHDPNQVUFSTLJMMT
q#FBOJOTQJSJOHUFBNQMBZFS
q)BWFQSPQFSDPNNVOJDBUJPOFUJRVFUUF
CPUIXSJUUFOBOETQPLFO
q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUFBOEGPDVTFE
POQSPWJEJOHIJHIRVBMJUZSFTVMUT
q4FMGNPUJWBUFE NVMUJUBTLJOHBOEQSPBDUJWF
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
What we offer:
q$IBODFUPCFEFWFMPQFEGVSUIFS
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q0OHPJOHUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOUIJTFYDJUJOHPQQPSUVOJUZ
UP HSPX XJUIJO UIF NPTU JOOPWBUJWF IPTQJUBMJUZ
PQFSBUPS  QMFBTF TFOE BO FOHMJTI SFTVNF BOE B
SFDFOUQIPUPHSBQIUPlink: IUUQTTXSHS"183.
1MFBTFOPUF$7TOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFT
XPOUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO
Πωλητής Ειδών Κομμωτηρίου
Η Κυανα http://XXXLZBOBHS ÇÍÍ¼ÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÍÓÑÇÏ¼ÍÖ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÓËÇÑ»®
κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να εφαρμόσει
τη συνολική στρατηγική πωλήσεων και διανομής
ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ ÀÌÀ×ÇÑÎÌÑÀÔÌºÀÐÇÄ¼À
ÓË»ÐÄÓÌ  ÀÉÈÍÍÈÎÌÑÀÔ ÑÀ »ÃÇ Ö¬ÏÕÍÌÑÀ ÊÀÈ
δημιουργώντας σταθερές σχέσεις με τους πελάτες
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρίας.
Βασικές αρμοδιότητες:
q Ì¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÄÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÈÐÑÓÑÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌÐÑÈÔ
περιοχές/πελάτες ευθύνης τους με στόχο
την αύξηση των πωλήσεων
qÓÐÑ»ÊÀÈºÆÊÀÈÏÇÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌË¬ÌÓÌ
της εταιρίας στην περιοχή ευθύνης του
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
στην εξυπηρέτηση του πελάτη
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÅÈËÍÃÍÉ¼À
για ανέλιξη στον χώρο των πωλήσεων
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q®È¬ÌÃÏÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÈÏºÄÈÌÀºÕÍÖÌ
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
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Θα εκτιμηθούν:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ»ÊÀÈ¬ËËÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥
Η εταιρία παρέχει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
À ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ ½ÌÍ Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂ»ÅÈÍÖÔ
ÍÖ ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ ÐÑÈÔ ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ ÑÇÔ ÒºÐÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÀÌÀËÖÑÈÊ½
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ ÐÑÍIUUQTTXSHSJ.2M
E&O AthensJTMPPLJOHGPSBOFYQFSJFODFE
Sales & Marketing
Executive
Essential duties/job functions:
q%FWFMPQNBSLFUJOHDBNQBJHOTBOEQSPNPUJPOBM
BDUJWJUJFT
q%SJWFQSJWBUFCPPLJOHT EJOJOHSFTFSWBUJPOT
BOEHFOFSBMCSBOEBXBSFOFTT
q0SHBOJ[FGSFRVFOUTBMFTWJTJUT
q.BOBHFDBNQBJHOTBOETPDJBMNFEJB
q'PDVTPOHFOFSBUJOHSFWFOVFBOEDSFBUFHVFTU
FYQFSJFODFTUIBUFODPVSBHFMPZBMUZ
Knowledge/experience and skills:
q.JOJNVNPGZFBSTFYQFSJFODFJOTBMFT
NBSLFUJOHQPTJUJPO
q8FMMQSFTFOUFEBOETQPLFO
q%ZOBNJDQFSTPOBMJUZ JOOPWBUJWF 
TFMGDPOGJEFOU HSFBUOFUXPSLFSXJUITIBSQ
OFHPUJBUJOHTLJMMT
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOSFTUBVSBOUCVTJOFTT
XPVMECFCFOFGJDJBM
q"CJMJUZUPCVJMEFYUFSOBMBOEJOUFSOBM
SFMBUJPOTIJQTBOEQBSUOFSTIJQT
q,OPXMFEHFPOXFCNBSLFUJOHUFDIOJRVFT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG.40GGJDF
&YDFM 8PSE 1PXFSQPJOU 8JOEPXTFUD
q'MVFOUJO(SFFLBOE&OHMJTI
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHS&-$9
Η Melekos Health ClubÄ¼ÌÀÈÇÊÀË¿ÑÄÏÇÀËÖÐ¼ÃÀ
ÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÍÖGJUOFTTÏÍÐÅº
ÏÍÌÑÀÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÆÖÌÀÐÑÈÊ»ÔÊÀÈÖÆÈÍ¿ÔÑÏ½ÍÖ
×Ó»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ¤.FMFLPT)FBMUI$MVCÀÌÀ×ÇÑ¬
¬ÑÍÀÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
Sales Assistant Manager
Περιγραφή θέσης:®ÈÊ¬ÑÍÕÍÈÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÄÏÆ¬×ÍÌÑÀÈ
ÓÔÐ¿ÁÍÖËÍÈÄËÎÌÄÐÑ½ÕÍÑÇÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔ
¬ÏÈÐÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÓÌÄËÎÌÊÀÈÄËÀÑÎÌ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌÑÍÖDMVC
Προφίλ υποψηφίων:
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
qÑÖÕ¼ÍÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
»ÐÑÍÌÍÈÊÍÌÍÈÊ½ÊË¬ÃÍÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÏÍÐ½Ì
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿.T0GGJDF
Αρμοδιότητες θέσης:
qÀºÕÄÈË»ÏÇÆÌÎÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÄÌÇºÏÓÐÇÔÄËÀÑÎÌÆÈÀÑÇË»ÉÇ
ÑÓÌÐÖÌÃÏÍÎÌÑÍÖÔ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÄËÎÌÑÍÖDMVC 
ÀËË¬ÊÀÈÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌGJUOFTT
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇDPSQPSBUFÄËÀÑÎÌ
qÀÄÑÍÈ¬×ÄÈÀÌÀÅÍÏºÔÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»Á¬ÐÇ
ÆÈÀÑÇÌÄÉºËÈÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÖÂÇË½ÏÍÅ¼ËÊÀÈÌÀÊ¬ÌÄÈÑÇÌÀ
ÏÍÖÐ¼ÀÑÍÖÀÈÐÒÇÑ»ÄÐÖÌÄÕ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄ½ËÀ
ÑÀºËÇÊÀÈÑÍÏÍÐÓÈÊ½
qÀÄÑÍÈ¬×ÄÈÀÌÀÅÍÏºÔÊÀÈ,1*TÆÈÀÑÍÌ4BMFT
.BOBHFS
qÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÐÓÐÑ»ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÕÏÄÎÐÄÓÌ
ÊÀÈÑÀÄ¼ÍÖ
Παροχές εταιρίας:
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q#POVTÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
ÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
±ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍlink: IUUQT
TXSHS"9*§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄ
ÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈ
Ñ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
I2QS JTFNFSHJOHBTBIJHIMZTDBMBCMFTPGUXBSFTPMVUJPOT
QSPWJEFSGPSBSBOHFPGTFSWJDFCBTFEDPNQBOJFTBOE
PSHBOJ[BUJPOTJOUIFTIJQQJOHTFDUPS"TBDVTUPNFS
ESJWFOBQQSPBDIBOEBGPDVTPORVBMJUZ *24IBT
EFTJHOFE SFMJBCMF  GVUVSFQSPPG BOE DPTUFGGFDUJWF
&31TPMVUJPOUIBUNFFUTUIFOFFETPGUIFJOEVTUSZ
0VS&31TPMVUJPO 4#4.BOBHFS4VJUF,DPNCJOFTDPSF
CVTJOFTTNBOBHFNFOUTZTUFNT JOUFHSBUFEXJUIBSBOHF
PGDPMMBCPSBUJWFBOECVTJOFTTJOUFMMJHFODFTPMVUJPOT
UPNBOBHFGMFFUTBOEPGGTIPSFMPDBUJPOT0VSWJTJPO
JTUPFOBCMFUIFNBSJUJNFJOEVTUSZBDDFTTBOEXPSL
NPCJMFBOEVTFPGUIFDMPVETFSWJDFTGPSUIFJSDSJUJDBM
QSPDFTTFT8FSFMPPLJOHGPSB
Sales Consultant
8IPJTDPMMBCPSBUJWF DPNQFUJUJWFBOEDBQBCMFPG
DSFBUJOHXJOTGPSUIFDVTUPNFSBOEUIFDPNQBOZ
Key Responsibilities:
q4PVSDFOFXTBMFTPQQPSUVOJUJFTUISPVHI
JOCPVOEMFBEGPMMPXVQ
q6OEFSTUBOECVTJOFTTFOUFSQSJTFDVTUPNFS
SFRVJSFNFOUT
q$MPTFTBMFTBOEBDIJFWFRVPUBT
q1FSGPSNFGGFDUJWFPOMJOFEFNPTGPSQSPTQFDUT
q%FWFMPQBUIPSPVHIVOEFSTUBOEJOHPGPVSQSPEVDU
BOE IPX PVS DVTUPNFST BOE UIFJS DVTUPNFST 
JOUFSBDUXJUIJU
Requirements:
qZFBSXPSLJOHFYQFSJFODFJOBTJNJMBS
QPTJUJPOJODPOTVMUJOH*5TPGUXBSFTIJQQJOH
DPNQBOJFT
q8PSLJOHFYQFSJFODFPOBO&31TPGUXBSF

q"CJMJUZUPVOEFSTUBOEBOESFMBUFUIFDVTUPNFST
FOWJSPONFOUUPPVSTPMVUJPO
q"CJMJUZUPJOGMVFODFPUIFSTUISPVHI
QSFTFOUBUJPOTWJBQIPOF XFCPSWJEFP
q5SBDLSFDPSEPGPWFSBDIJFWJOHRVPUBQSFGFSSFE
q"UUFOUJPOUPEFUBJMBOEFYDFMMFOUUJNF
NBOBHFNFOUTLJMMT
Not required but strongly recommended: 8PSLJOH
FYQFSJFODF JO B TJNJMBS QPTJUJPO JO UIF TIJQQJOH
JOEVTUSZ
*GZPVXBOUUPKPJOBHSPXJOHUFBN XJUIBQSPWFO
USBDLSFDPSE QMFBTFTFOEZPVSDWUPlink: IUUQTTXS
HS.W/ZK. 8FMMDBMMPSFNBJMJGXFUIJOLUIFSFTB
HPPEGJU#BDLHSPVOEDIFDLTXJMMCFSFRVJSFEPGGJOBM
DBOEJEBUFT
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΚρεμμύδας Σταύρος & Σια Ο.Ε. ÄÈÐÀ
ÆÓÆºÀÔÊÀÈÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ 
×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô
Πωλητή/Υπεύθυνο Πωλήσεων
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ 
ÀËË¬ÊÀÈÄ¿ÏÄÐÇÌºÓÌÄËÀÑÎÌ
qÀÏÀÆÆÄËÈÍËÇÂ¼ÀÊÀÈNFSDIBOEJTJOH
Απαραίτητα προσόντα:
q´ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÑÀÌÀËÓÑÈÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀÄÄÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF 8PSE &YDFM 
1PXFSQPJOU
qÌÎÐÇÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ ÀÆÆËÈÊ¬
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
Προσφέρεται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈCPOVT
Ä¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÀÈÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌηλεκτρονική διεύθυνση:
IUUQTTXSHS):7L6
°ÍÖÏÈÐÑÈÊ½ÔÍÏÆÀÌÈÐ½Ô ×ÇÑ¬
Yπαλλήλους στο Tμήμα Πωλήσεων
q.ÄÄÆ¬ËÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇÎËÇÐÇÔ
ÑÀÉÈÃÈÓÑÈÊÎÌÀÊºÑÓÌÐÄPVUHPJOHÑÍÖÏÈÐÑÈÊ½
ÆÏÀÅÄ¼Í
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÆ¬ËÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS.:[
)Nova Packaging Ελλάς ºËÍÔÃÈÄÒÌÍ¿ÔÍ¼ËÍÖ
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÕÀÏÑÍÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈ
ÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÆÈÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
ÊÀÈÑÇÌ Ò»ÌÀ
Sales Support Officer
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÒºÐÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÐÄÑÍºÀ##
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑ»ÀÄÉÀÆÓÆÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÍËÍÊË»ÏÓÐÇÔÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ
ÍËËÀËÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌÐÄÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÄÔ
ÕÏÍÌÈÊºÔÏÍÒÄÐ¼ÄÔ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÏÍÅÍÏÈÊÍ¿
ÊÀÈÆÏÀÑÍ¿Ë½ÆÍÖ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÐÖÐÑ»ÀÑÀ&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ&YDFM
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ»
Η Nova Packaging προσφέρειºÌÀÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄÆÈÀÑÇÒºÐÇÀÏÀÊÀËÎÐÑÄ¼ËÑÄÀÔ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÀÀÆÆËÈÊ¬ÊÀÈÑÀÄËËÇÌÈÊ¬ÐÑÍ
ÄÉ»Ôlink: IUUQTTXSHS$E.W
®ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô½ÈËÍÔ ΚορέλκοÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÕÏ½ÌÈÀÑPËÀ¼
ÐÈPÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÌÃÖÌ¬ÓÐ»ÔÑÍÖ
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖ
Πωλητές Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
στη Θεσσαλονίκη
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥»"¢¥ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
 ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÑÇÌÎËÇÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÌÎÐÇ
ÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÄÈÒÖÇÑ»
q§ÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
ÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌÊÀÈÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÄËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍËÀÁÎÌ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÖ¬ÏÕÍÌÄËÀÑÍË½ÆÈÍ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÑÀÒÄÏ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÖÂÇË½ÑÀÑÍÖÄÈºÃÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSWK9(
® ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½Ô ½ÈËÍÔ Athenaeum Hotels Ä
ºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓ
ÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Sales & Marketing Executive
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÀÐÑºÏÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ'*5 USBWFMÊÀÈDPSQPSBUFÀÆÍÏ¬Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Περιγραφή θέσης:
q4BMFTDBMMTÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊ¬ÏÀÌÑÄÁÍ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÊÀÈÐÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÊÒºÐÄÈÔ
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q ÍÐÑÍË»ÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈÑÈÎÌ

Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËºÅÓÌÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS*%KI
¡ÈÍÇÕÀÌ¼ÀÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ MFBEFSÐÑÍÌ
ÊË¬ÃÍÑÇÔ ºËÍÔÍËÖÄÒÌÈÊÍ¿Í¼ËÍÖ ×ÇÑÄ¼
Στέλεχος Πωλήσεων
Βόρειας Ελλάδας (κωδ.: 28546/18)
Αρμοδιότητες:
q Ì¬ÑÖÉÇÃÈÊÑ¿ÍÖÄËÀÑÎÌ
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÄËÀÑÎÌ
q Ì¬ÑÖÉÇÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔË»ÏÍÖÔÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐ»ÔÑÍÖÔ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÐÑÏÀÑÇÆÈÊÎÌÃÈÄ¼ÐÃÖÐÇÔÆÈÀÌºÄÔ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÄËÀÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÄÑÀÊÈÌ»ÐÄÓÌ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ ¢¥°¢¥
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÄÐÇÔÀÌÀÆÌÎÏÈÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÇÕÀÌÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈ§40GGJDF
qÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿&31
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊ¬ÑÓÀ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¨ÍÏÇÑ½ÖÍËÍÆÈÐÑ»Ô
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS*N(QC
Η Απικίαν Συσκευαστική Α.Ε.×ÇÑ¬
Πωλητή/τρια
£ÇÑÄ¼ÑÀÈ ¢ÉÓÑÄÏÈÊ½Ô ÓËÇÑ»ÔÑÏÈÀ Ä ÃÖÌÀÈÊ»
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍËË»½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÏÍÐ½Ì
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿&31ÒÀÒÄÓÏÄ¼ÏÍÐ½Ì
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔ¥²
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ ÃÖÌÀÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
Έδρα εταιρίας:¡¥¢¼ÌÃÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS4;[2T
Account Manager
$SFUF (SFFDFq#VTJOFTT4FHNFOU (AC 002)
Description*OWindXFBSFDPNNJUUFEUPCFDPNJOH
BO PVUTUBOEJOH JOEFQFOEFOU UFMFDPNNVOJDBUJPOT
DPNQBOZJOUIFFVSPQFBONBSLFU EFMJWFSJOHVOJRVF
WBMVF GPS NPOFZ TFSWJDFT UP PVS DVTUPNFST 0VS
BNCJUJPVTDPNNJUNFOUNPCJMJ[FTVTUPLFFQFWPMWJOH 
UPTFFLPVUOFXDIBMMFOHFTBOEUPDIBOHF XJUIPVU
GFBS JOBDSFBUJWFBOEFNQPXFSJOHFOWJSPONFOU"MM
UIFTFFMFNFOUTDSFBUFBIJHIQFSGPSNBODFDVMUVSF 
DIBSBDUFSJ[FECZUIFQBTTJPO UBMFOUBOEDPNQFUFODJFT
PGPVSFNQMPZFFT8FTFFFBDIOFXDPMMFBHVFBTB
VOJRVFUFBNNFNCFSBOEBNBKPSJOWFTUNFOUGPS
PVSDPNQBOZTGVUVSF BOEOPXXFBSFMPPLJOHGPSB
UBMFOUFEBOEIJHIMZNPUJWBUFE"DDPVOU.BOBHFSUP
KPJOBUFBNPGCSJHIUQSPGFTTJPOBMT
Main tasks:
q%FWFMPQUSVTUSFMBUJPOTIJQBOETVQQPSUUIFDPNQBOZT
DPSQPSBUFDVTUPNFSTCZQSPWJEJOHIJHITUBOEBSEPG
DVTUPNFSTFSWJDFDPOUJOVBMMZ
q&YQBOEUIFSFMBUJPOTIJQTXJUIFYJTUJOHDPSQPSBUF
DVTUPNFSTCZDPOUJOVPVTMZQSPQPTJOHTPMVUJPOTUIBU
NFFUUIFJSOFFET
q*EFOUJGZOFFETBOESFRVJSFNFOUTUPQSPNPUFDPNQBOZ
QSPEVDUTBOETFSWJDFTUPOFXDPSQPSBUFDVTUPNFST
q&OTVSFUIBUQSPEVDUTBOETFSWJDFTBSFEFMJWFSFE
JOBUJNFMZNBOOFS
q1SPWJEFPOHPJOHTBMFTBOBMZTJTBOESFQPSUT
q3FTQPOTJCMFGPSUIFEFWFMPQNFOUBOEBDIJFWFNFOU
PGTBMFTUISPVHIUIFEJSFDUTBMFTDIBOOFM
q'PDVTJOHPOHSPXJOHBOEEFWFMPQJOHFYJTUJOHDMJFOUT 
UPHFUIFSXJUIHFOFSBUJOHOFXCVTJOFTT
Requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO
PSSFMFWBOUGJFME
q1PTUHSBEVBUFTUVEJFTXJMMCFDPOTJEFSFEBQMVT
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOSFMFWBOUQPTJUJPO
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
BOEFYDFMMFOU1$TLJMMT
q3FTVMUTPSJFOUBUJPO
q$MFBSBOEFGGFDUJWFDPNNVOJDBUJPO
q$PMMBCPSBUJWFBOETUSBUFHJDNJOETFU
q4USPOHTBMFTBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHSG"Sales Manager
Αθήνα (κωδ. θέσης: SAL 0409)
Περιγραφή:ÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÁÈÍÑÄÕÌÈÊ»ÀÏÀ
ÆÓÆÈÊ»ÍÌ¬ÃÀÕÇÈÊÎÌÏÎÑÓÌÖËÎÌÀÌÀ×ÇÑ¬4BMFT
.BOBHFSÆÈÀÑÇÌÀÌÀ×»ÑÇÐÇÌºÓÌÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÎÌ
ÄÖÊÀÈÏÈÎÌÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
¡¡ÄÄÆ¬ËÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÊÀÈÀËÖÐ¼ÃÄÔËÈÀÌÄÍÏ¼ÍÖ
ÊÀÈÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÇÔÊÄÏÃÍÅÍÏ¼ÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Καθήκοντα θέσης:®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀ
ÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÄÑÇÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÄÍÏÈÊ»ÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÑÍÄÉÓÑÄ
ÏÈÊ½ ÑÇÕÀÏÑÍÆÏ¬ÅÇÐÇÀÆÍÏÎÌÊÀÈÑÇÌÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
ÊÀÑ¬ËËÇËÓÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌ ÑÇÌÖÍÁÍË»

ÏÍÐÅÍÏÎÌ ÑÈÔÃÈÀÏÀÆÀÑÄ¿ÐÄÈÔÊÀÈÑÍÊËÄ¼ÐÈÍ
ÐÖÅÓÌÈÎÌÄÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ ÑÇÐÖÄÑÍÕ»
ÐÄÃÈÄÒÌÄ¼ÔÄÍÏÈÊºÔÊÀÈÊËÀÃÈÊºÔÄÊÒºÐÄÈÔÆÈÀ
ÑÇÌÀÌÀ×»ÑÇÐÇÌºÓÌÐÖÌÄÏÆÀÐÈÎÌ ÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÄÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÍÈÍÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖÆÈÀÑÇÌÑ»ÏÇ
ÐÇÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÑÍÌºËÄÆÕÍÑ»ÏÇÐÇÔ
ÐÖÅÓÌÈÎÌÀÏÀËÀÁ»ÔÀÏ¬ÃÍÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄ
ÄË¬ÑÄÔ ÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÖÅÓÌÈÎÌÊÀÈ
ÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÔÄÉÀÆÓÆÈÊÍ¿NBSLFUJOH
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÈÔÄÉÀÆÓÆºÔÊÀÈÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ##
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ
ÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÊÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS7$#
Η Α. Γερολυμάτος A.E. ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
ÑÑÈÊ»Ô ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Πωλητή Εσωτερικού/Εξωτερικού
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÍÖÃÎÌ 
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»ÍËÖÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÄÈÒÖÇÑ» ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¤ÆÌÎÐÇÊÀÈÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
ÈÑÀËÈÊ»Ô»ÈÐÀÌÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
Καθήκοντα:
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÄÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔ
ÈÃÈÓÑÈÊÍ¿ÊÀÈÃÇ½ÐÈÍÖÑÍºÀ
qÖÌÄÕ»ÔÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÑÍÖ
ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿ÊÀÈÄÌÑÍÈÐ½ÔÌºÓÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÈÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌ
q¿ÌÒÄÐÇÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÅÀÊºËÓÌ
ÆÈÀÃÈÀÆÓÌÈÐÍ¿ÔÊÏÀÑÈÊÎÌÊÀÈÈÃÈÓÑÈÊÎÌ
ÏÍÇÒÄÈÎÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÑÀÈÏÈÊÎÌÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÓÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÐÓÐÑ»ÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ DMJFOUTFSWJDF
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
Παροχές:
q ÍÃÍÕºÔÊÀÈÊ¼ÌÇÑÏÀÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇ
Ä¼ÓÀÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSCW$%E
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀMADOXX M. ΕΠΕ×ÇÑÄ¼ÆÈÀ½ÌÈÇÀÀ
ÐÕ½ËÇÐÇ
Eξωτερικό Πωλητή Χονδρικής
Αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
Απαραίτητο προσόν: ÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀË»Ô
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSO)J[
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Στρουμπούλης Ä ºÃÏÀ ÑÍÌ ÄÈÏÀÈ¬ 
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ ÑÇÌ ÄÈÐÀÆÓÆ» ÊÀÈ ÃÈ¬ÒÄÐÇ ÄÈÃÈÊÎÌ
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÍÏÖÊÑÎÌÊÀÈÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÊÀÈÇÆÄÑÈÊ»
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÀÕÀËÀ×ÈÀÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀ×ÇÑÄ¼
Sales Manager
ÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÎÌÑÇÔÐÑÇÌÀÆÍÏ¬
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να:
q¢¼ÌÀÈÄÑÎÌ
q´ÕÄÈÄÈÑÖÕÇºÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ 
ÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÐÄÐÖÌÀÅ»
ÑÍºÀ ÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÀÆÍÏºÔ ÏÎÑÄÔ¿ËÄÔ ÕÇÈÊ¬ 
ÃÍÈÊ¬
q&¼ÌÀÈÀ½ÅÍÈÑÍÔÍËÖÑÄÕÌÄ¼ÍÖ»ÑÄÕÌÈÊ»Ô
ÐÕÍË»Ô ÕÇÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô ÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÖËÈÊÎÌÊ¬
q´ÕÄÈÃ¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Παράλληλα να διαθέτει:
qÍË¿ÊÀË»ÅÖÐÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼À »ÒÍÔ
ÊÀÈÐÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ
qÌÎÐÄÈÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÌ½ÔÄÈÑÖÕÇºÌÍÖ
ÓËÇÑ»ÊÀÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÏÀÊÑÈÊ»ÐÑÍTBMFT
QMBOOJOHÊÀÈÑÍTBMFTQFSGPSNBODF
ÐÑ½ÕÍÈÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ&31 $3.ÊÀÈ¬ËËÓÌ
ÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÓË»ÐÄÓÌ
q¸ÏÀÀ ÅÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÈ½ÏÅÓÐÇ
ÊÀÈÏÍÐÓÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qÄÌÒ»ÄÏÇË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
qÍË¿ÊÀË½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÃÈÀÏÊ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇ
ÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÎ ÐÑÄ¼ËÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÐÖÌÍ
ÃÄÖÑÈÊ»ÄÈÐÑÍË»ÊÀÈÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇÈÀÑÇÒºÐÇ
ÑÍÖ4BMFT.BOBHFSÐÑÍIUUQTTXSHS87WR
Account Manager
(Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
Η Αlfanet A.E  ÍÖ ÊÀÑºÕÄÈ ÇÆÄÑÈÊ» ÒºÐÇ ÐÑÇÌ
ÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÀÌ¬
ÑÖÉÇÔÑÓÌÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌÑÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÀºËÇ
ÆÈÀÑÇÌÍ¬ÃÀÑÇÔ
Αν λοιπόν θέλεις να ανήκεις στην πιο ενεργή
ομάδα στον χώρο της πληροφορικής και:
q ÆÀ¬ÔÑÍIBSEXBSFÑÓÌ¤±ÊÀÈÑÓÌMBQUPQ
qÍÖÀÏºÐÄÈÌÀÄ¼ÐÀÈÄÌÄÏÆ½ºËÍÔÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
q´ÕÄÈÔ½ÏÄÉÇÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À

9

°½ÑÄÒÀÕÀÏÍ¿ÄÌÀË¬ÁÍÖÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÍÖÆÈÀÑÇÒºÐÇ"DDPVOU.BOBHFS
Ò»ÌÀÊÀÈÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ 
Περιγραφή θέσης/καθήκοντα: ¢ÉÓÑÄÏÈÊ¬ÏÀÌÑÄÁÍ¿
ÄÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÔ»ÌºÍÖÔÄË¬ÑÄÔ ÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
Απαιτούμενα προσόντα
(ακαδημαϊκά/επαγγελματικά):
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Εμπειρία: °ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÓË»ÐÄÈÔ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
Ατομικές ικανότητες:
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q ÌÑ¼ËÇÂÇÊÀÑÀÌ½ÇÐÇ
q ÌÑÍÕ»ÐÑÇÌ¼ÄÐÇ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÌÄË¬ÑÇ
qÏÀÑ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
q¢È×»ÑÇÐÇ¬ÒÇÐÇÔ
q¢¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
Γενικές προϋποθέσεις: ¤ÀÆÆÄË¼ÀÀÅÍÏ¬¬ÌÃÏÄÔ
ÊÀÈÆÖÌÀ¼ÊÄÔ®È¬ÌÃÏÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÈÏºÄÈÌÀºÕÍÖÌ
ÄÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q"ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
q&ÈËºÍÌÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÊÀÈÌÍÐÍÊÍÄÈÀÊ»
ÄÏ¼ÒÀËÂÇ
q.ÄÆ¬ËÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀ¬ÏÈÐÑÍ
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHSM&9%Z
¤ÄÑÀÈÏ¼À5PUUJT#JOHP ¢#&ºËÍÔÑÍÖP¼ËÍÖ 
Ä ÇÆÄÑÈÊ» ÒºÐÇ ÐÑÍÌ ÕÎÏÍ ÑÇÔ ÆÊÍÅÏºÑÀÔ  ÑÓÌ
ÊÏÍÖÀÐ¬Ì ÑÓÌÐÍÊÍËÀÑÍÄÈÃÎÌÊÀÈÆÄÌÈÊ½ÑÄÏÀÑÓÌ
ÏÍÐÖÐÊÄÖÀÐºÌÓÌTOBDLT ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÏÍ
ÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀÆÈÀÑÍÌÌÍ½ ÑÑÈÊ»Ô
Πωλητή Επί Αυτοκινήτου (Εx Van)
(κωδ. θέσης: Ex Van)
¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÑÇÌÎËÇÐÇÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÏÍ
Ø½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÄÐÇÄ¼ÀËÈÀÌÈÊ»Ô ÄÏ¼ÑÄÏÀ 
ÂÈËÈÊ¬ ÊÑË ÐÑÍÌÍ½ ÑÑÈÊ»Ô
Προφίλ υποψηφίου:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÕÄÑÈÊ»
ÄÊÀÑÀÌÀËÓÑÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ ÄÏÀÐÈÑÄÕÌÈÊ½
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈUBCMFU
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q§ÀÕÇÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÈÊºÌÑÏÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
ÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q ÌÑ¼ËÇÂÇÁÀÐÈÊÎÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÄÌÌÍÈÎÌ
Προσφέρονται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
ÐÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¢¬Ì ÑÍ ÏÍÅ¼Ë ÐÀÔ ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÄÑÀÈ ÐÑÈÔ ÀÌ¬ÆÊÄÔ
ÑÇÔÒºÐÇÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍ
link: IUUQTTXSHS:LW8F»ÐÑÇÃÌÐÇ5PUUJT#JOHP
¢#& Ö½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ ºÀÄÓÅ
¬ÑÓÌ  ºÏÀÊÀÔ ÑÑÈÊ»ÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Prince Silvero ÄÆ¬ËÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÊÀÈÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»
MFBEFSÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÆÖÏÍÕÏÖÐÍÕÍÚÀÔ ×ÇÑ¬
Πωλητή
Eξωτερικού & Eσωτερικού
Κύριες αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÄÖ¬ÏÕÍÌÊÀÈÌºÍÄËÀÑÍË½ÆÈÍ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÈÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Προφίλ υποψηφίου:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½Ô ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½Ô ÊÍÈÌÓÌÈÊ½Ô 
ÍÖÃ¼ÌÄÈºÅÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÈÑÀËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»ÊÀÈÆÌÎÐÇÈÐÀÌÈÊ»Ô
q¢ÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔ°¢¥ ¢¥ ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔ
ÐÍÖÃºÔÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
Παροχές:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÍÖÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÈ
ÈÐÒ½ÊÀÈCPOVT
qÈÀÏÊ»ÔÄÌÃÍÄÈÕÄÈÏÇÐÈÀÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÄ¼ÀÑÀÕºÓÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÃÈÄÒÌºÔÄ¼ÄÃÍ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÍÖÐÀÔÀÏºÕÄÈ
ÄÖÏÄ¼ÀÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÃÈÄÒÌºÔÄ½ÏÈÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS'Y0Z
Äκωδικό θέσης: EXE0918
Η DigicodeÀÌÀ×ÇÑ¬
Πωλητή Υπηρεσιών GDPR
Απαραίτητα προσόντα:
q¢¼ÐÀÈÆÄÌÌÇºÌÍÔÓËÇÑ»Ô
q ÌÀ×ÇÑ¬ÔºÌÀÄÏÈÁ¬ËËÍÌÍÖÒÀÐÄÄÉÄË¼ÉÄÈ
ÊÀÈÒÀÐÄÀÌÀÃÄ¼ÉÄÈ
qÍÖÀÏºÐÄÈÌÀÊÖÌÇÆ¬ÔÊÀÈÌÀÄÑÖÕÀ¼ÌÄÈÔ
ÐÑ½ÕÍÖÔ
ÌÇÀ¬ÌÑÇÐÇÐÍÖÐÄ½ËÀÑÀÀÏÀ¬ÌÓÄ¼ÌÀÈÌÀÈ 
Ñ½ÑÄÃÈÀÁ¬×ÄÈÔÑÇÐÓÐÑ»ÀÆÆÄË¼À
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
ÐÄÒºÐÇÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÓËÇÑ»
q)ÄÄÈÏ¼ÀÓË»ÐÄÓÌÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÓÌÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌ»ÐÑÍÌÕÎÏÍ¥°TFSWJDFT
Ä¼ÌÀÈÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÄÖÕºÏÄÈÀ ÃÖÌÀÈÊ»
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ¬ÑÍÍÃÏÀÐÑ»ÏÈÍÊÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇ ÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
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qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÄÖºËÈÊÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Παρέχεται: ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÈÐÒ½Ô 
ÀÐÅ¬ËÈÐÇ CPOVT
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSOL8MG
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÕÍÌÃÏÈÊ»ÎËÇÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿Ä
ËÄÖÊ¬Ä¼ÃÇÊÀÈÖÅ¬ÐÀÑÀÀ½ÑÍÊÀÈÄÀÏÊÄÑ»
ÏÍÐ¬ÒÄÈÀºÕÄÈÊÀÑÀÅºÏÄÈÌÀÊÀÑÀÊÑ»ÐÄÈ¼ÀÀ½ÑÈÔ
ÇÆÄÑÈÊºÔÒºÐÄÈÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀËÀÈÐÈÓÒÄ¼ÄÌºÀÅÈË½ÃÍÉÀ
¬ÑÍÀ ÍÖÒÀÀÅÍÖÆÊÏ¬×ÍÌÑÀÈÑÍÌÄ¿ÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÈÀÖÑ½ÑÍÌË½ÆÍ×ÇÑ¬ÄÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ÀÔÊÍºËÀ ÄÑÎÌ ÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÇÔ
Πωλήτριας Χονδρικής Πώλησης
Απαιτούμενα προσόντα:
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿À ÅÈËÍÃÍÉ¼ÀÆÈÀÀÌºËÈÉÇ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô ÄÈÒÖÇÑ½ 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÄÈÒÍ¿Ô
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Προσφέρονται:
qË»ÏÄÔÓÏ¬ÏÈÍÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q#POVT ÍÐÍÐÑ¬Ä¼ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ 
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÀÌºËÈÉÇÔ
ÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS1&Y/
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¤atc Ορκωτοί Ελεγκτές ΛογιστέςÄ¼ÌÀÈºËÍÔÑÍÖ
ÀÆÊ½ÐÈÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖ$1""TTPDJBUFT*OUFSOBUJPOBM 
ÄºÃÏÀÑÇÌ ÄÏÈÊ»¤BUDÐÀÔÀÏºÕÄÈ½ËÇÑÇÌ
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÍÖÕÏÄÈ¬×ÄÐÑÄÆÈÀÌÀÄÑ¿ÕÄÑÄÑÍÖÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ÔÐÀÔÐÑ½ÕÍÖÔÊÀÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀ
ÍÃÇÆ»ÐÄÑÄÑÈÔÃÄÉÈ½ÑÇÑºÔÐÀÔÐÑÍÄ½ÄÌÍÄ¼ÄÃÍ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑPËÀ¼ÐÈPÑÇÔÄÏÀÈÑºÏÓÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÈÐÕ¿ÐÄÈÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÔÄÑÇÌÒºÐÇ
Assistant Auditor
Αρμοδιότητες:
qÈÄÌºÏÆÄÈÀÄËÄÆÊÑÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌÁ¬ÐÄÈ
ÑÓÌÏ½ÑÖÓÌÅ¿ËËÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔBUD
qÖËËÍÆ»ÊÀÑ¬ËËÇËÓÌÄËÄÆÊÑÈÊÎÌÑÄÊÇÏ¼ÓÌ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÊÀÑ¬ËËÇËÓÌÄËÄÆÊÑÈÊÎÌ
ÏÍÑ¿ÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÍËÍÊË»ÏÓÐÇ
ÑÓÌÄËÄÆÊÑÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
q§ÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÐÑÇÌºÃÏÀÑÓÌÄËÀÑÎÌ
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÀ½ºÓÔºÑÇ
ÐÄÄËÄÆÊÑÈÊ»»ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
qÑÖÕ¼ÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÐÕÍË»ÔÑÇÔ¢ËË¬ÃÍÔ
»ÈÐ½ÑÈÍÖÀËËÍÃÀÍ¿ÈÃÏ¿ÀÑÍÔÄÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇ
ÐÑÀÍÈÊÍÌÍÈÊ¬»ÑÇËÍÆÈÐÑÈÊ»
q¢ÈÑÖÕ»Ô»ÐÄÐÑ¬ÃÈÍÍËÍÊË»ÏÓÐÇÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¿Ñ¼ÑËÍÖÐÍÖÃÎÌÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ¥¢®¢»
"$$"»*$"&8».4DÄÅÀÏÍÐºÌÇÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÄËÄÆÊÑÈÊ»ÔÀ½ÑÍ¢¦
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÍÖ.40GGJDF 
ÊÖÏ¼ÓÔ&YDFMÊÀÈ8PSE
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÊÑºËÄÐÇÔÄÏÆÀÐÈÎÌÐÄÊÀÒÍÏÈÐºÌÀ
ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏ¬ÀÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈ¬ÊÏÈÐÇÔÑÇÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈÑÇÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÀ
ÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
q¦¬ËÖÂÇÄÉ½ÃÓÌÊ¼ÌÇÐÇÔÀ½ÊÀÈÏÍÔÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÐ¿ÌÑÍÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇIUUQTTXS
HS$W6ÄÒºÀÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ
§ÄÆ¬ËÍÔ½ÈËÍÔÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÍÖÑÍÖÏÈÐÍ¿ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπάλληλο για το Τμήμα Προσφορών
(Quotation)
ÈÀ½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÑÇÔÆÏÀÅÄ¼À
ÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÍÑÍÖÏÈÐ½ (*5'*5 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑ»ÀÑÍÔ
ÏÍÐÅÍÏÎÌÊÍÐÑÍËÍÆ»ÐÄÓÌÀÊºÑÓÌ
ÐÄÑÍÖÏÈÐÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í
qÏÍÙ½ÒÄÐÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÊÀÈÈÐÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDF
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍIUUQTTXSHS%J6
®ÄË¬ÑÇÔÀÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Οικονομικό Διευθυντή
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες
θα πρέπει να συγκεντρώνουν
τα εξής προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô¢ËË¬ÃÍÔ
»ÈÐ½ÑÈÇÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÊÀÑÍÕ»ÀÃÄ¼ÀÔËÍÆÈÐÑ»
ÅÍÏÍÑÄÕÌÈÊÍ¿ Ñ¬ÉÄÓÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿ÊÖÊËÎÀÑÍÔ
qÍË¿ÊÀË»ÑÓÌÅÍÏÍÑÄÕÌÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÀÌ¬ËÖÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½Ô&31ÊÀÈ.JDSPTPGU0GGJDF
Ο/Η κάτοχος της θέσης, επιτελεί τα πιο κάτω
καθήκοντα:
qÈÍ¼ÊÇÐÇÑÇÔÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À ÖÍÁÍË»ÏÍÔºÆÊÏÈÐÇ
ÊÀÈÄÆÆ¿ÇÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÏÍÙÍËÍÆÈÐÎÌ
qÈÍ¼ÊÇÐÇÑÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖÊÀÈÑÓÌÖÍËÍ¼ÓÌ
ÑÇ¬ÑÓÌÑÇÔÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ

qÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÍÖÍÈÊÍÌÍÈÊÍ¿ÀÍËÍÆÈÐÍ¿
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÃÈÍÈÊÇÑÈÊ½ÐÖÁÍ¿ËÈÍ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÖÔÍÏÊÓÑÍ¿ÔËÍÆÈÐÑºÔ
ÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÍÈÊÍÌÍÈÊÍ¿ÔÐÖÁÍ¿ËÍÖÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÐÕºÐÄÓÌÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÅÍÏÄ¼Ô
ÊÀÈËÍÈºÔÀÏÕºÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»
ÑÇÔÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈÀÏÍÕºÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÍÌÑºÏÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ÄÈÕÄÈÏÇÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS4I2[K
)Management Force ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÍÑ»ÀÑÍÖ
ËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
Απόφοιτο/η Λογιστικών/Χρηματοοικονομικών
Σπουδών(κωδ. θέσης: ΛΧ-18)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα
προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬À½°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔÕÏ½ÌÍÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¦ÀÑÍÕ»ÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS08Y
Financial Controller
5IF'JOBODJBM$POUSPMMFSIBTPWFSBMMSFTQPOTJCJMJUZPG
UIF'JOBODF%FQBSUNFOUBDDPVOUJOH GJOBODJBMSFQPSUJOH 
DBTIBOEJOWFTUNFOUNBOBHFNFOU CVEHFUBOEGPSFDBTU
QSFQBSBUJPO3FQPSUJOHUPBOEQBSUOFSJOHXJUIUIF
DMJFOU$'0T UIF'JOBODJBM$POUSPMMFSXJMMDPMMBCPSBUF
BOEDPNNVOJDBUFXJUIUIFDPNQBOZTDPSFMFBEFSTIJQ
UFBN QSPWJEJOHGJOBODJBMJOGPSNBUJPOUPFOTVSFUIF
DVSSFOUBOEGVUVSFGJOBODJBMIFBMUIPGUIFDPNQBOZ
Responsibilities:
q"DDPVOUJOH(FOFSBMPWFSWJFX
PGUIFBDDPVOUJOHQSPDFTT
q8PSLJOBDSPTTGVODUJPOBMBOEDPMMBCPSBUJWF
SPMFTQBOOJOHBDDPVOUJOH GJOBODF CJMMJOH 
PQFSBUJPOTBOEUBY
q&OTVSFTFYQFOTFTBSFJOMJOFXJUIBQQSPWFE
CVEHFUT
q1SPGFTTJPOBMMZFOHBHFXJUIDMJFOUTPOCJMMJOH
BOEQBZNFOU
q.BOBHFCBOLJOHQSPDFTTFT
q1SFQBSBUJPOPGGJOBODJBMSFQPSUT
BOEQSFTFOUBUJPOPGGJOEJOHTUPUPQNBOBHFNFOU
q3FTQPOTJCMFGPSBMMGJOBODJBMSFQPSUJOH DBTI
GMPXBOBMZTJT BOEGJOBODJBMGPSFDBTUJOH
q%FWFMPQMFBO FGGFDUJWFBOEFGGJDJFOUDPOUSPMT
PWFSLFZQSPDFTTFT
q&OHBHFTXJUI*5UPDPOTUBOUMZFOIBODF&31
DBQBCJMJUJFT
Minimum requirements:
qZFBSTFYQFSJFODFJOBDDPVOUJOHBVEJU
QSFGFSBCMZXJUIBOBVEJUGJSN 
q4PMJEGJOBODFTLJMMT
q4USPOHMFBEFSTIJQBOEDMFBSDPNNVOJDBUJPO
WFSCBMBOEXSJUUFO TLJMMT
q%FTJSFUPBDUBTQBSUPGUIFMFBEFSTIJQUFBN
JOTUSBUFHJDBMMZTIBQJOHUIFPSHBOJ[BUJPO
q'MVFOUJO&OHMJTI
q#BDIFMPSEFHSFFJOBDDPVOUJOHPSBSFMBUFE
GJFME
q1SPGFTTJPOBM GJOBODFBDDPVOUJOH RVBMJGJDBUJPO
"$$" "$" '$" $1" FUD XJMMCFDPOTJEFSFEBQMVT
*GZPVXJTIUPBQQMZGPSUIFBCPWFQPTJUJPOQMFBTF
TFOEZPVSDWUPIUUQTTXSHS&HM;I

PROMOTIONMERCHANDISING

Νέοι/Νέες για Προώθηση Υπηρεσιών
(Καλλιθέα)
¢ÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇÌ¦ÀËËÈÒºÀÄÍËÖÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ×ÇÑ¬ÌÀÄÀÌÃÏÎÐÄÈ¬ÄÐÀÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÄÌºÍÖÔÌºÄÔÍÖ
ÒÀÄÏÆÀÐÑÍ¿ÌÐÑÍÑ»ÀÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÓË»ÐÄÓÌ 
ÄQBSUUJNF»GVMMUJNFÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÇÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
Η εταιρία προσφέρει:
q¡ÀÐÈÊ½ÈÐÒ½
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ºÄÈÏÀÊÀÈÈÊÀÌ¬
ÐÑÄËºÕÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÄÐÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÄÐÑ¬ÐÇÄÑÏ½
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS29[N.
¤Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
×ÇÑÄ¼ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÆÈÀ ÑP Ã¼ÊÑÖÍ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
Gap ÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Visual Merchandisers
(VM-18)
Περιγραφή θέσης: ÌÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÐÑÍÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÍÈÊ¬ÑÍÕÍÈÑÓÌÒºÐÄÓÌÒÀÄ¼ÌÀÈ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÈÆÈÀÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÍÑÈÊ»ÀÌ¬ÃÄÈÉÇ
ÑÓÌ ÏÍØ½ÌÑÓÌ Ð¿ÅÓÌÀ Ä ÑÀ Ï½ÑÖÀ ÊÀÈ ÑÈÔ
ÊÀÑÄÖÒÖÌÑ»ÏÈÄÔÆÏÀºÔÑÇÔ(BQ
Πιο συγκεκριμένα ο κάτοχος της θέσης:
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÎÐÑÄÌÀÃÈÀÐÅÀËÈÐÑÄ¼ÇÄËÊÖÐÑÈÊ»
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÐÑÇÁÈÑÏ¼ÌÀ

qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÐÑÄÌ¬ÄÑÇÌÍ¬ÃÀÓË»ÐÄÓÌ ÀÆÍÏÎÌ
ÊÀÈNBSLFUJOHÆÈÀÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀË¬ÌÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
ÊÀÈÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐ»ÑÍÖÔÀÌÀÅÍÏÈÊ¬ÄÑÍÐÑ»ÐÈÍ
ÑÓÌÄÐÓÑÄÏÈÊÎÌÕÎÏÓÌÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ ÑÈÔ
ÁÈÑÏ¼ÌÄÔÊÀÈÑÈÔÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊºÔÐÇ¬ÌÐÄÈÔ
qÀÏºÕÄÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÑÓÌ
ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ Ä ÐÊÍ½ ÑÇ ÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ ÑÇÔ
ÏÍØÍÌÑÈÊ»ÔÆÌÎÐÇÔ ÑÇÁºËÑÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÑÍÖ
WJTVBMNFSDIBOEJTJOHÍÖÍÏ¼×ÍÌÑÀÈÀ½ÑÇÌ(BQ
ÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ½Ä¼ÄÃÍ
q´ÕÄÈÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÆÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÑÇÌÀÏÀÆÆÄË¼ÀÑÍÖÖËÈÊÍ¿ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÔÐÄ
Ä¼ÄÃÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q§ÄÏÈÌ¬ÆÈÀÑÍÌºÆÊÀÈÏÍÀÌÄÅÍÃÈÀÐ½ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÄÊ¬ÐÑÍÑÄÕÎÏÍÖÎËÇÐÇÔ
qÖÄÑºÕÄÈÄÌÄÏÆ¬ÐÑÇÌÎËÇÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÑÇÃÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇ½ËÓÌ
ÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
ÒºÐÇÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ
qÑÖÕ¼ÍWJTVBMNFSDIBOEJTJOH»JOUFSJPSEFTJHO
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÊÀÈÄÄÏÈÐÑÀÑÓºÌÇ
ÆÌÎÐÇÆÈÀÑÇ½ÃÀÊÀÈÑÈÔÌºÄÔÑ¬ÐÄÈÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ 
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»Ô
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤± ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ.40GGJDF 
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
Προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌÎÑÄÏÍ
ÑÓÌÊÀÑÎÑÀÑÓÌÌÍÍÒÄÑÇºÌÓÌÍÏ¼ÓÌ
ÊÀÈÀÌÄÉÀÏÑ»ÑÓÔÇËÈÊÈÀÊÎÌÊÀÑÇÆÍÏÈÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀ
q¢ÊÑÎÐÄÈÔÐÑÀÏÍØ½ÌÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÐÑÇÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¢¬ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÀÈÌÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÔÐÑÇÌÍ¬ÃÀÑÇÔ(BQ,
ÐÑÄ¼ËÄÐ»ÄÏÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍ
linkIUUQTTXSHS5&JVUÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
ÒºÐÇÔ7.
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀPOP–AIRÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÀÓÔ
Visual Merchandisers in store
(κωδ.: Visual Merchandisers Thessaloniki)
ÌÀ×ÇÑ¬ÄÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿ÔÊÀÈÑÀËÀÌÑÍ¿ÕÍÖÔ7JSUVBM
.FSDIBOEJTFSTÍÖÒÀÐÑÄËÄÕÎÐÍÖÌÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔ
Βασικές αρμοδιότητες:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÑÇÔÄÍÏÈÊ»Ô
ÊÀÈÍÑÈÊ»ÔÄÈÊ½ÌÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌÌºÓÌDPMMFDUJPO
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÄÈÊ½ÌÀÔ½ËÓÌÑÓÌºÐÓÌÏÍÁÍË»Ô
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS#0
¤West A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌTBMFT
NBSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈÀÌÄËËÀÃÈÊ»ÄÁºËÄÈÀÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇÄÍËÖÄÒÌÈÊºÔÊÀÈ
ÄËËÇÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÍÖÈÐÑÍÍÈÍ¿ÌÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ½ËÇÑÇÔ Ò»ÌÀÔ:
Μerchandiser/Πωλητή Φαρμακείου
Περιγραφή θέσης:¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÍÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½
ÀÌÄÅÍÃÈÀÐ½ ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÊÀÈÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ ÄÆ¬ËÇÔÊÀÈÆÌÓÐÑ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÅÀÏÀÊÄ¼ÍÖ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥ËÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
qÌÎÐÄÈÔÑÄÕÌÈÊÎÌÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
»NFSDIBOEJTJOHÐÄÏÍØ½ÌÑÀÅÀÏÀÊÄ¼ÍÖ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÑÏÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÖÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ»ÀÍÈÁ»
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔ ÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÐÑÍlink:IUUQTTXSHSETB%ÄÄÈÐÖÌÀÑ½ÄÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÏÍÐÎÍÖÊÀÈÍË½ÐÓÇ ÄÑÇÌ
ένδειξη Μ001¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÀÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀÏÍÐ½ÌÑÀ ÃÄÌÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÑÀÈÏ¼À ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖ QSPNPUJPO
×ÇÑ¬ÌÀÀÀÐÕÍË»ÐÄÈ¬ÄÐÀ
Promoters
¤ÏÍÓÒÇÑÈÊ»ÄÌºÏÆÄÈÀÀÅÍÏ¬ÐÄÇÆºÑÈÃÀÄÑÀÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÊÀËËÖÌÑÈÊÍ¿ÄÄÆ¬ËÇÀ»ÕÇÐÇ
ÐÑÍÊÀÑÀÌÀËÓÑÈÊ½ÊÍÈÌ½ ÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÀ½ÐÕÍËºÔÊÀÈÊºÌÑÏÀÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
ÃÄÌÄ¼ÌÀÈÖÍÕÏÄÓÑÈÊ½ 
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÏÍÎÒÇÐÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
qÖÌÀ¼ÊÄÔÊÀÈ¬ÌÃÏÄÔÄ½ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÊÀË½Ä¼ÄÃÍ
Προσφέρονται:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓÄÉºËÈÉÇ
ÆÈÀÀÖÑÍ¿ÔÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q¤ÄÏÍ¼ÐÒÈÍÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
°ÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÌÀÐÖÌÍÃÄ¿ÄÑÀÈÀ½¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔÊÀÈÌÀÐÑÀËÄ¼ÐÑÍIUUQTTXS
HS$;ETÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό: PromotionSEP1234.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀEpsilon Net Α.Ε. ¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÄÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÁÏÀÁÄÖºÌÇ
ÓÔ #FTU8PSLQMBDF ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÑ»À
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Accounting Software Analyst
(SKG.ACANL_16)
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô»ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ½
ÆÏÀÅÄ¼Í
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÐÖÌºÄÈÀ
ÊÀÈÖÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Επιθυμητά προσόντα:
q§ÄÑÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÇÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÓÌÄÅÀÏÍÆÎÌÑÇÔ&QTJMPO/FU
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌÄ¼ÐÇÇÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHSH)Z2 °ÇËºÅÓÌÍ
Ñ»ÀÑÍÔ)3¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔ
ÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌÒÀÀÌÀÅºÏÍÖÌÑÍÌ
ÐÕÄÑÈÊ½ÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÃÄÌÒÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇ
® ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô ÍÏÆÀÌÈÐ½Ô Εurotraining A.E.
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ ÐÄ Ò»ÌÀ  ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊÀÈ
¡½ËÍÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÒÀÁÏÄ¼ÑÄÐÑÇÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀXXXFVSPUSBJOJOHHSÈÀÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
IT Expert
με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες:
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÍÌÄÖÏÓÀØÊ½
ÊÀÌÍÌÈÐ½
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÍ¬ÃÀÊÀÒÇÆÇÑÎÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÇÄÏ¼ÃÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇÄÆÕÄÈÏÈÃ¼ÓÌ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q.JOJNVNÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
»ÄÅÀÏÍÆ»ÑÍÖ(%13
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÇËÄÊÑÏÍË½ÆÓÌÇÕÀÌÈÊÎÌ
ÊÀÈÇÕÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ»ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÊÀÑÍÕ»ÐÕÄÑÈÊÍ¿ÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¿
»ÃÈÃÀÊÑÍÏÈÊÍ¿Ñ¼ÑËÍÖ
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÆÈÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
¤ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÀÅÍÏ¬ÊÖÏ¼ÓÔÐÑÇÌÊÄÌÑÏÈÊ»ÃÍ»
ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS+VWÄθέμα:
IT expert GDPR Ö½ÂÈÌÊÀÔ¼ÊÇÔ¦Í×ÀÌÈÑ¬
¤Travel ZoneÆÈÀÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌÑÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÌÀÌ
Web Developer/Administrator
Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί
τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:
q1)1
q"41
q$44
q+BWBTDSJQU
q+4'SBNFXPSLT
q.PPUPPMT
q+2VFSZ
q)5.-
q"+"9
q42-
q8JOEPXT4FSWFS
q*OUFSOFU*OGPSNBUJPO4FSWJDFT
qÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇ8PSEQSFTT
qÌÎÐÄÈÔ4FBSDI&OHJOF0QUJNJ[BUJPO 4&0 
qÌÎÐÄÈÔEJHJUBMNBSLFUJOH "E8PSET 
q"EPCF1IPUPTIPQ
qÑÖÕ¼ÍËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÇÕÀÌÈÊÍ¿¤±
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSVI+'
Web & Graphics Designer
5IJTJTB(SBQIJDTBOE8FC%FTJHOFSQPTJUJPO ZPVMM
CFQBSUPGBSBQJEMZHSPXJOHUFBNBOEZPVSUBTLTXJMM
SBOHFGSPNNPDLJOHVQ6*GFBUVSFTUPDSFBUJOHXFMM
CBMBODFEMBZPVUTGPSDPSQPSBUFDMJFOUT$BOEJEBUFT
TIPVMETFOEUIFJSDWBOEMJOLTUPQSPKFDUT DSFBUJWF
QPSUGPMJP TBNQMFDPEFFUD
Requirements::PVTIPVMELOPX)5.- $44 "EPCF
1IPUPTIPQBOEIBWFHSFBUBUUFOUJPOUPEFUBJM:PVXJMM
IBWFUPNBJOUBJOBDPOTJTUFOUTUZMF XIJMFJOEJWJEVBMMZ
UBJMPSJOHUPUIFTQFDJGJDDPOWFOUJPOTBOEHVJEFMJOFT
GPSFWFSZQMBUGPSN:PVTIPVMECFBCMFUPVOEFSTUBOE
VTFSCFIBWJPSBOEUPDSFBUFJOUFSGBDFTUIBUMPPLHSFBU
BOEBSFFGGPSUMFTTUPVTF
Ideal candidates will have:
q"TUSPOHDSFBUJWFQPSUGPMJP
q&YQFSUJTFJOUIFVTFPGUIF"EPCF$SFBUJWF4VJUF
q4PMJELOPXMFEHFPG)5.-BOE$44
q8FCEFTJHOFYQFSJFODFBOEGBNJMJBSJUZ
XJUIDSPTTCSPXTFSBOEDSPTTQMBUGPSNMBZPVUT
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[FXPSLBOESFTPVSDFTBDSPTT
QSPKFDUTCBTFEPOTIPSUBOEMPOHUFSNOFFET
Additionally:,OPXMFEHFPG+BWBTDSJQUXJMMCF
DPOTJEFSFEBOBTTFU
Benefits:
q'VMMUJNFFNQMPZNFOU
q(SFBUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q#FQBSUPGBHSFBUUFBNMFBEJOHUIFFMFBSOJOH
JOEVTUSZJO(SFFDF
"QQMZUPUIJTlinkIUUQTTXSHSS0-KP

¤ΗΛΚΑ Α.Ε. ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÄÑÀÈÏ¼ÀÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ ÄºÃÏÀÑÇÌ Æ¼ÀÀÏÀÐÊÄÖ»
ÑÑÈÊ»Ô ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Προγραμματιστή
Απαιτούμενη εμπειρία και προσόντα: 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÃÈÊÑ¿ÓÌ¤±
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇIBSEXBSF):
q¡¬ÐÄÈÔÃÄÃÍºÌÓÌ42-
qÄÏÈÁ¬ËËÍÌ/&5
q Ì¬ÑÖÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌDMJFOUTFSWFS
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀÓÔÄÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄ1ZUIPOÊÀÈ-JOVY
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄFNCFEEFEÇËÄÊÑÏÍÌÈÊºÔ
ËÀÑÅ½ÏÄÔ Õ3BTQCFSSZ "SEVJOP ÊË
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÅÀÏÍÆºÔ8FC
Προσφέρονται:
q§½ÌÈÇÄÌÒ»ÄÏÇÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÏ½ÐÒÄÑÇÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½  ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ ÑÇ ÒºÐÇ
ÐÑÍIUUQTTXSHSTYC"G»ÐÑÍGBY
ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÊÖÏÑ¬ÑÍÔ 
Java Developer Positions
in Thessaloniki & London
8FBSFFYDJUFEUPBOOPVODFUIBUTravelfusionUIF
MFBEJOHUSBWFM*5DPNQBOZIBTKVTUPQFOFEPVSOFX
3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU*5$FOUSFJO5IFTTBMPOJLJ
$JUZ$FOUSF .JUSPQPMFPT 8FPGGFS*5HSBEVBUFT
BOE*5QSPGFTTJPOBMTBSBSFPQQPSUVOJUZUPKPJOPVSPGGJDFT
JO5IFTTBMPOJLJXIJMFBMTPTQFOEJOHUJNFJOPVS-POEPO
IFBEPGGJDFT8FPGGFSFYDJUJOHPQQPSUVOJUJFTGPS+BWB
EFWFMPQFSTBUEJGGFSFOUMFWFMTPGFYQFSJFODF +VOJPS
.JE-FWFM4FOJPS UPKPJOVTBUPVSOFX5IFTTBMPOJLJ
PGGJDFT8FBMTPEPPGGFS+BWB%FWFMPQFS1PTJUJPOTJO
PVSIFBEPGGJDFTMPDBUFEJO-POEPO 6,5SBWFMGVTJPO
JTUIFXPSMETMBSHFTUUSBWFMXFCDPOUFOUBHHSFHBUPS 
XFNBJOUBJOBIJHIWPMVNFUSBOTBDUJPOBMTZTUFN
QSPDFTTJOHIVOESFETPGUIPVTBOETPGGMJHIUUJDLFUT
QFSNPOUIBOENBOBHJOHUFOTPGNJMMJPOTPGUSBWFM
SFMBUFETFBSDIFTQFSEBZ8FIBWFPGGJDFTJOCPUI
-POEPOBOE4IBOHIBJBOEBHMPCBMDVTUPNFSCBTF
"TPVSOFX+BWBEFWFMPQFS ZPVXJMMKPJOUIFUFBN
SFTQPOTJCMFGPSUIFEFWFMPQNFOUBOENBJOUFOBODF
PGPVSTPGUXBSFBQQMJDBUJPOT5PCFTVDDFTTGVM ZPV
TIPVMECFBCMFUPXPSLBOEDPNNVOJDBUFXFMMXJUI
PUIFST CFFOUIVTJBTUJDBOEQSPBDUJWF5FDIOJDBMMZ 
ZPV XJMM IBWF LOPXMFEHF PG + 4& QSPHSBNNJOH 
VOEFSTUBOEJOHPGXFCBSDIJUFDUVSFTBOEEBUBCBTF
TLJMMT:PVSFYQFSJFODFJO+BWBXJMMJODMVEFTPGUXBSF
EFTJHOQSJODJQMFTBOEGBNJMJBSJUZXJUIBMHPSJUINTBOE
EBUBTUSVDUVSFT
Who are we looking for?Required skills:
q%BUBCBTFLOPXMFEHF 42- TDIFNBEFTJHO 
q1SPBDUJWFBUUJUVEF
q"CJMJUZUPPXOQSPKFDUTBOEXPSL
JOEFQFOEFOUMZJOBUFBN JOSBQJEMZDIBOHJOH
DPOEJUJPOT
q$PSFLOPXMFEHFPGBMHPSJUINTBOEEBUB
TUSVDUVSFT
q6OEFSTUBOEJOHPGDPNNPO00EFTJHOQBUUFSOT
q&OHMJTIJTBNVTU TJODFZPVXJMMCF
DPNNVOJDBUJOHXJUIDVTUPNFSTBOEDPMMFBHVFT
PGPUIFSPGGJDFT
q'PSBTFOJPSSPMFXFBSFMPPLJOHGPSDSFBUJWJUZ EFFQ
LOPXMFEHFPGDPSF+BWB FYQFSUJTFJOBMHPSJUINT
BOENVMUJUISFBEFEEFWFMPQNFOU4JODFXFBSFOPU
VUJMJTJOHUIF&&TUBDL JUXPVMEOPUCFDPOTJEFSFE
BTBCFOFGJU
Desired skills and experience:
q$PNNFSDJBMDPSF+BWBFYQFSJFODF  ZFBST 
q%BUBCBTFFYQFSJFODF )JCFSOBUF +%#$ 
q6OEFSTUBOEJOHPGWBSJPVTUFDIOPMPHJFT
FH)551 +4 )5.- 9.- 
q"CJMJUZUPSFBEEFWFMPQDMFBOBOETFMG
EPDVNFOUFEDPEFBTQBSUPGBUFBN
q"CJMJUZUPXSJUFDMFBSUFDIOJDBMEPDVNFOUBUJPO
"SFZPVVQGPSUIFDIBMMFOHF *OSFUVSO XFPGGFS
BDPNQFUJUJWFTBMBSZQBDLBHFBOEHSFBUDPNQBOZ
CFOFGJUT XJUIFYUSBTTVDIBTGMFYJCMFIPVST
1MFBTFTFOEZPVDWJOFOHMJTIUPlink
IUUQTTXSHS5N)
½ÄÑÀÈÏ¼ÀËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÑÇÔ.JDSPTPGU
×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
Microsoft.NET Developer (Αθήνα)
§ÄÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ42-4FSWFS ½ÐÍÐÄÄ¼ÄÃÍ
ÀÌ¬ËÖÐÇÔ ½ÐÍÐÄÄ¼ÄÃÍEFWFMPQNFOU
Βασικά καθήκοντα: Ì¬ÑÖÉÇÔCVTJOFTTTPMVUJPOT
ÐÄ ËÀÑÅ½ÏÄÔ .JDSPTPGU ¡ÀÐÈÊ¬ ÐÑÍÈÕÄ¼À Ä¼ÌÀÈ Ç
ÀÌ¬ÑÖÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌ¥Í°ÊÀÈË¿ÐÄÈÔCVTJOFTTEBUB
BOBMZTJTJOUFMMJHFODFEFDJTJPONBLJOH¤ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇ
ÒºÐÇÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÈÄÌÑÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÀËºÍÌ
ÏÍÇÆºÌÀÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ¬ÄÏÆÀËÄ¼À "[VSF *P5 1PXFS#* 
ÄÒ½ÃÍÖÔ1SPKFDU.BOBHFNFOUÊÀÈ#VTJOFTT$POTVMUJOH
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÔÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÄÑÇÕÏ»ÐÇ.JDSPTPGU/&5'SBNFXPSL$ 
+BWBTDSJQU
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU42-%FWFMPQNFOU
"ENJOJTUSBUJPO
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÀÌ¬ËÖÐÇ4PGUXBSF
&31$3.
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÐÖÌºÄÈÀ
ÊÀÈÖÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSB,0N
συνέχεια στη σελ. 12

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

Η INGLOBE για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας πολυτελών
εστιατορίων στον χώρο της εστίασης στην όμορφη Κύπρο,
ζητά υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης:

Μαγείρων Α’
Σκοπός: Η διατήρηση των υψηλών προτύπων για την προετοιμασία και παρουσίαση όλων των παρασκευασμάτων
της κουζίνας. Η πιστή τήρηση των αυθεντικών συνταγών
και των οδηγιών που έδωσε ο σεφ σε σχέση με την προετοιμασία των φαγητών.
Περίοδος εργασίας: από τώρα έως 30 Νοεμβρίου 2019.
Τύπος απασχόλησης: πλήρης
(8ωρο ημερησίως-6 ημέρες την εβδομάδα).
Καθήκοντα και ευθύνες:
qΑντικαθιστά τον προϊστάμενο μάγειρα κατά την απουσία
του. Αντικαθιστά ή βοηθά άλλους μάγειρες, σε περιπτώσεις
ανάγκης ή σε περιόδους αιχμής
qΔιατηρεί υψηλά επίπεδα ατομικής υγιεινής και εμφάνισης,
καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας και υγείας στους χώρους
εργασίας
qΣέβεται και ακολουθεί τις οδηγίες των ανώτερων και διαβουλεύεται μαζί τους για κάθε απορία που μπορεί να έχει
qΚάνει την προετοιμασία στον τομέα ευθύνης του και μελετά
προσεχτικά τα μενού της ημέρας για αποφυγή λαθών. Ενημερώνει προϊσταμένους για ελλείψεις στο τμήμα του
qΒοηθά τα άλλα τμήματα της κουζίνας, όταν το τμήμα
του δεν είναι απασχολημένο κατά τη δική του κρίση
qΜπορεί να εργάζεται σε όλα τα πόστα της κουζίνας
και γνωρίζει όλες τις συνταγές του μενού
qΧρησιμοποιεί εξοπλισμό μεγάλου όγκου μαγειρέματος,
όπως σχάρες, φριτούρες τηγανίσματος, σαλαμάντερς κ.λπ.
qΔιαβάζει γραπτές παραγγελίες φαγητών, τα ετοιμάζει
και μαγειρεύει σύμφωνα με τις οδηγίε
qΜαγειρεύει τον ακριβή αριθμό των ειδών
που παραγγέλθηκαν από κάθε πελάτη
qΡυθμίζει τις θερμοκρασίες των φούρνων, σχαρών,
φριτέζων κ.λπ
qΕκτελεί οποιαδήποτε συναφή καθήκοντα του ανατεθούν
από τους προϊσταμένους
Απαραίτητα προσόντα:
qΔίπλωμα στην παραγωγή φαγητού από ξενοδοχειακή
σχολή ή προηγούμενη εμπειρία στην ίδια θέση
qΆριστη γνώση των προτύπων ασφάλειας και υγείας
υγιεινής τροφίμων
Παροχές:
qΜισθός (minimum Α’ Cook 1100 ευρώ) μηνιαίως κατ’
ελάχιστο ανάλογα με τα προσόντα και την προϋπηρεσία,
μισθός συζητήσιμος από την επιχείρηση με τον υποψήφιο
q6 ημέρες-8 ώρες (οι υπερωρίες αμείβονται έξτρα)
qΑσφάλιση
qΔιαμονή
qΔιατροφή
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/x8B9M.

Team Leader ως Υπεύθυνοι Ομάδας για Εξωτερικούς Πωλητές
Η εταιρία SigmaPhone είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρίες
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών και
ασφαλιστικών προϊόντων. Με εμπειρία στον χώρο του telemarketing
και του direct marketing Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
και προσφέρει εργασία σε θέματα τηλεφωνικής προσέγγισης και
πώλησης. Στόχοι της είναι η σωστή ενημέρωση των πελατών
της, η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, το θετικό
κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν και η διασφάλιση
της αξιοπιστίας των πελατών με την παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας και με την κάλυψηολοένα και περισσότερωναναγκώνσε
μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
qΕυχέρεια λόγου
qΔιάθεση για εργασία
qΣυνέπεια
qΆνεση στην επικοινωνία
Επιθυμητά προσόντα:
qΔιαπραγματευτική ικανότητα

Operation Manager
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
ή διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, Ελλάδας
ή εξωτερικού
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
σε 5 αστέρων ξενοδοχειακές μονάδες
qΑπαραίτητη η γνώση όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου
qΓνώση εφαρμογής και παρακολούθησης διαδικασιών
υγιεινής και ασφάλειας
qΓνώση υπολογισμού-διαχείρισης στατιστικών
στοιχείων και ευχέρεια στη δημιουργία
και την παρακολούθηση προϋπολογισμού
qΆριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση γερμανικών
qΆριστη χρήση Η/Υ
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, οργανωτικές
ικανότητες και συνέπεια
qΙκανότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών
και ανάπτυξης πωλήσεων
Αρμοδιότητες:
qΈλεγχος της λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων,
housekeeping, υποδοχής
qΕπίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων
qΝα ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές
προδιαγραφές της εταιρίας
qΔιασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς
υγιεινής και ασφάλειας
qΝα αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες στους υφισταμένους του σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους
qΕκπαίδευση των νέων και των υφιστάμενων συνεργατών στις κατάλληλες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών
Παρέχουμε:
qΠακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων
qΠροοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
qΕπαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
qΔιαμονή και πλήρη διατροφή
qΣυνεχή εκπαίδευση
Αποστολή του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με
πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.gr/cwW0r.

Η εταιρία μας Drapa chemie παραγωγός χρωμάτων, βερνικιών και χημικών προϊόντων και αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρίας συστημάτων δόμησης Sto
ζητά να προσλάβει:

Διευθυντή Πωλήσεων
Για το τμήμα οικοδομικών χρωμάτων, βερνικιών & χημικών
για την οικοδομή και τον χώρο του αυτοκινήτου
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο ανώτατης σχολής
qΠροϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 ετών
qΆριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων ERP
(ATLANTIS)
qΆριστη γνώση αγγλικής-γνώση γερμανικής
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
qΕμπειρία στον χώρο των εξαγωγών
qΔυνατότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας
σε επίπεδο ομάδας, με όρεξη για δουλειά και ανάπτυξη
qΣυστατικές επιστολές
Προσφέρονται:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών και bonus
qΕυκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό εταιρικό
περιβάλλον
qΕταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
Τόπος εργασίας: Ασπρόπυργος.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/sQD4W.

Σερβιτόρος-Σερβιτόρα
σε ξενοδοχειακή μονάδα με έδρα
τη Γλυφάδα, για πλήρη απασχόληση

Η εταιρία Plegmanet, επίσημος συνεργάτης της Wind με
πολυετή πείρα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί
να προσλάβει άμεσα για τα Κάτω Πατήσια:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης Πελατών
Για 5ωρη, 6ωρη, 8ωρη πρωινή εργασία ή 4ωρη πρωινή
ή απογευματινή
Περιγραφή θέσης: Κύριες αρμοδιότητες της θέσης αποτελούν
η προώθηση υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
σε υφιστάμενο πελατολόγιο της Wind, η ενημέρωση του
πελάτη για τα νέα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες και
η παροχή σε αυτόν μέσω της διερεύνησης των αναγκών
του τρόπων να ωφεληθεί από αυτά.
Απαραίτητα προσόντα:
qΑνεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές
δεξιότητες
qΒασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
qΠροσανατολισμός στον στόχο και στο αποτέλεσμα
qΠελατοκεντρική προσέγγιση
qΕυχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
Επιθυμητά προσόντα:
qΙκανότητες επικοινωνίας
qΠνεύμα ομαδικότητας
Επειδή στη ζωή χρειάζεσαι ευκαιρίες, εμείς σου δίνουμε
ό,τι χρειάζεσαι για να προχωρήσεις και να έχεις εξέλιξη.
Τι παρέχουμε:
qΣταθερό μηνιαίο μισθό συν bonus
qΜοντέρνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις
qΑξιοπιστία και συνέπεια στις πληρωμές
qΜισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη
qΕργασία χωρίς ηλικιακό όριο
qΕπαγγελματική κατάρτιση
qΕργασία με ή χωρίς προϋπηρεσία
qΑξιοκρατία, ασφάλεια, σιγουριά
qΩράριο προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη
qΕύκολη πρόσβαση στην εταιρία
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Rvsxy Η
αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι
για την αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η εταιρία συλλέγει βιογραφικά με
αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και
των προσόντων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων
εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου
τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες και
στη συνέχεια καταστρέφονται. Η εταιρία μπορεί να ορίζει
εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως
πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως
αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

qΠροϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
qΒασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Η εταιρία μας προσφέρει:
qΣύμβαση αορίστου χρόνου
qΣταθερό μηνιαίο μισθό, βασικό, ανεξαρτήτως πωλήσεων
qΠρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων
qΠλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα επιδόματα
και δώρα
qΣυνέπεια στις πληρωμές
qΕυχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΣυνεχήεκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη
qΔυνατότητα εξέλιξης
qΠρωινή απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο)
qΑπογευματινή απασχόληση (4ωρο)
Σπύρου Βασιλειάδου 13, Άνω Πατήσια. Άμεση πρόσβαση σε
ηλεκτρικό σταθμό: στάση «Άνω Πατήσια». Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/OGoJu, τηλ.: 210 2284460,
69360 00206 (κα Κοσιαβέλου).

Η Eurocatering Α.Ε. ελληνική βιομηχανία τροφίμων στην
Αττική αναζητά:

Οδηγό
Κωδικός θέσης: ΟΔΓ-ΘΕΣ/0918
Με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για τις εγκαταστάσεις της στη
Θεσσαλονίκη
Αρμοδιότητες:
qΜεταφορά και διανομή εμπορευμάτων σε συντήρηση
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
Προφίλ:
qΑπόφοιτος λυκείου
qΠροϋπηρεσία έως 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
qΚάτοχος διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ’,
ΠΕΙ και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
qΓνώση αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν
qΙκανότητα στην επικοινωνία, οργάνωση, ομαδικό
πνεύμα συνεργασίας και διαπροσωπικές σχέσεις
qΔυνατότητα γρήγορης προσαρμογής σε ένα δυναμικό
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕυχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΠροοπτικές εξέλιξης
Για αποστολή CV με φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό
της θέσης στο link: https://swr.gr/xDGm1.

Απαραίτητα προσόντα:
qΚρατικό πτυχίο τουριστικής σχολής
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 7-8 ετών σε αντίστοιχη
θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων (με ξενοδοχειακή
εμπειρία μόνο)
qΓνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
qΔυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην εργασία
qΠροσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
qΆριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
qΓνώση service κυρίως groups και a la carte
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους
στο link: https://swr.gr/4eXFH ή στο fax: 210 8946719.

Μηχανικός Επίβλεψης Έργων
Η ΕΜΕΚ Α.Ε., εταιρία που δραστηριοποιείται στις μεταλλικές κατασκευές και σε σύνθετα μηχανολογικά έργα στους
τομείς της βιομηχανίας, ενέργειας και διυλιστηρίων, ζητά
να προσλάβει άμεσα νέο/α.
Προσόντα:
qΠτυχίο στον κλάδο του πολιτικού ή μηχανολόγου
μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ
qΜικρή εμπειρία σε θέση μηχανικού εργοταξίου
qΆριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Autocad κ.ά.)
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΓνώση διαδικασιών επίβλεψης-διοίκησης τεχνικών έργων
(χρονοδιαγράμματα, αλληλογραφία, επιμετρήσεις κτλ.)
Η θέση αφορά συνεργασία για επίβλεψη κατασκευαστικών
έργων εντός-εκτός Αττικής. Τηλ.: 210 5595084
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BwWxA.

Prodessional & Senior
Developer (10 open
possitions)-Thessaloniki
With our newest office in Thessaloniki-Thermi we are proud
to belong to the leading IT companies for innovative and
customized IT solu tions for well-known customers from
different sectors. International companies like Airlines,
Automotive Industry and technology compa nies are our
clients. We offer you as our employee exciting projects, a
varied customer portfolio and the opportunity to grow with
us, in a dynamic and experienced team.
Your challenge
qDevelopment of integrated custom solutions
on the basis of Java EE and Open Source technologies
qContributing to design, implementation, test
and documentation for a successful sub-project
qResponsible and diligent consultancy to our customers in
terms of the appropriate choice of technologies, methods,
process oriented applications and services
qGiving new impulses in the field of software
technologies (e.g. ergonomic, agility)
Your benefits:
qProfessional initial familiarization period and transparent
further long-term career possibilities (e.g. software architect)
qTaking over responsibility for projects, teams
and customers at our new location in Thessaloniki
qTeamwork and fun at work with a pleasant working
atmosphere and a real team spirit fostered by various
events like marathons, tech hackathon and many more
q25 days paid vacation
q1 week paid intensive training in our Headquarter
in Germany before start
Your qualities:
qAt least 3 years working experience for Prof.
Developer and at least 5 years for Senior Developer
qMust be a confident communicator with good written
and oral communication in english
qA “real” developer interested in new tech, runs
with it, and identifies benefits applicable
to the projects they are working on
qA desire to expand your technological horizon
by learning new frameworks and languages
qSociable, willing to get involved and help others
Please send us your application in english to this link: https://
swr.gr/1rBIS, PRODYNA Greece 27, Leoforos Georgikis Scholis
Thessaloniki 57001.

Υπάλληλος Back Office
Χρηματοπιστωτικού Τομέα
Έχεις εμπειρία σε υποστηρικτικές εργασίες δικηγορικών
εταιρειών; Διαθέτεις γνώσεις σε νομικά θέματα; Αν «ΝΑΙ»
τότε είσαι το άτομο που ψάχνουμε. H ΑCTIONLINE, εταιρεία
παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, για λογαριασμό
πελάτη της, αναζητά ικανά στελέχη για εργασία στο νομικό
τμήμα μεγάλου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, στην Αθήνα.
Αρμοδιότητες:
q³ÌÑËÇÐÇ ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÊÀÑÀÕÎÏÇÐÇÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ
δικαστικών ενεργειών
qÀÏÀÆÓÆ»ÀÌÀÅÍÏÎÌ
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈ ÌÎÑÀÑÇÔ» ÌÎÑÄÏÇÔ¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÒºÀÑÀÃÈÊÀÐÑÈÊÎÌ
ενεργειών
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÊÀÈÑÏÀÄ×ÈÊÎÌ½ÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Παροχές:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÉºËÈÉÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, το τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού της ACTIONLINE θα επικοινωνήσει
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της θέσης προς στελέχωση. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται
απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/rTVyX.

Προγραμματιστής
Η εταιρία ΕΜΙΣΙΑ ΑΕ αναζητά προγραμματιστή για στελέχωση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα
της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.
Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη
Απαραίτητα προσόντα:
qΓνώση σε τεχνολογίες.NET Framework (C#, VB)
qΕμπειρία πάνω σε σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων
δεδομένων οποιασδήποτε τεχνολογίας
qΚαλή γνώση αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα:
qΓνώση σε Java-MS vba
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310 804102, Παπαγεωργίου Θωμάς. Αποστολή βιογραφικών στο link: https://
swr.gr/BHaQe.
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Web Developer
Το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και
Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) www.iasa.gr αναζητεί συνεργάτη/ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη μιας
θέσης μηχανικού λογισμικού σε web technologies.
Περιγραφή θέσης:
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÓÌGSPOUFOEÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÐÄOPEFKT
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇXFC
QPSUBMÐÄ1)1 [FOEGSBNFXPSL
Η σχέση εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου
ÄºÊÃÍÐÇÃÄËÑ¼ÍÖÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG1)1 +BWBTDSJQU 
)5.- $44
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGOPEF
q&YQFSJFODFXPSLJOHXJUISFMBUJPOBMEBUBCBTFT
QPTUHSFTRM NZTRM
q&YQFSJFODFXPSLJOHXJUITPVSDFDPOUSPMUPPMT
(JUBOEPS47/
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPG3&45TUBOEBSET
q'BNJMJBSJUZXJUI+40/ 9.-GPSNBUT
q&YQFSJFODFJODPOUFOUNBOBHFNFOUTZTUFNT
FH8PSEQSFTT
q$PNGPSUBCMFEFWFMPQJOHJOB-JOVYFOWJSPONFOU
q&YQFSJFODFXJUIXSJUJOHBOENBJOUBJOJOH
VOJUUFTU
q6OJWFSTJUZEFHSFF "&*5&* JODPNQVUFS
TDJFODFPSPUIFSSFMFWBOUGJFME
Θα εκτιμηθούν:
q&YQFSJFODFJOOP42-%#T NPOHPEC DPVDIEC
q&YQFSJFODFXJUIEFWFMPQJOHTJOHMFQBHF
BQQMJDBUJPOTVTJOHMJCSBSJFTUPPMTTVDI
BT3FBDU+4BOE8FCQBDLFUD
q1SJPSXPSLXJUI.7$CBTFEBQQMJDBUJPOTCFGPSF
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHSN$&
Famar S.A BMFBEJOHJOUFSOBUJPOBMTFSWJDFQSPWJEFS
JOIFBMUIDBSFJOEVTUSZXJUIBDUJWJUJFTCPUIJOUIF
HSFFLBOEUIFXFTUFSOFVSPQFBOBSFB TFFLTUP
SFDSVJUJOUIF*4PSHBOJ[BUJPOCBTFEJO"MJNPT (SFFDF
EDI Developer (Ref. EDIALI_2018 1)
Responsibilities:
q%FTJHOJNQMFNFOU##JOUFSGBDFT
JOPVSNJEEMFXBSFQMBUGPSNBOENBOBHF
DPNNVOJDBUJPOGMPXTCFUXFFOPUIFSTVC
TZTUFNTBTXFMM
q.POJUPSUIFQFSGPSNBODFPGUIFTZTUFNT
FOTVSJOHJUTTNPPUIPQFSBUJPO
q1SPWJEFTUOEMFWFMTVQQPSUUPJOUFSOBM
FYUFSOBMVTFST
q8SJUFVQEBUFTQFDJGJDBUJPOT
q%FWFMPQFYFDVUFVOJUJOUFHSBUJPOUFTUT
q1BSUJDJQBUFJO##BOEPUIFSDPNQBOZQSPKFDUT
Prerequisites:
q%FHSFF#4PS.4JOJOGPSNBUJPOTZTUFNT
PSSFMBUFEEJTDJQMJOF
q-BOHVBHFT'MVFOUFOHMJTILOPXMFEHF 
CPUITQPLFOBOEXSJUUFO
q4LJMMT&%*JOUFSGBDFT IBOETPOFYQFSJFODF
PO42- +BWB 9.- $47
q&YQFSJFODFZFBST
q&YDFMMFOUPSHBOJ[BUJPOBMBOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q.VTU CF BCMF UP BOBMZTF  BOE TPMWF QSPCMFNT
SFMBUFEUPBTTJHOFESFTQPOTJCJMJUJFT
q"CMFUPXPSLEFMJWFSVOEFSQSFTTVSFDPOEJUJPOT
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHS8OBD$
Front End Developer
8FBSFTFFLJOHGPSBQBTTJPOBUFBOEIBOETPO'SPOU
&OE%FWFMPQFSXIPMPWFTXPSLJOHXJUIBUFBNJOB
GBTUHSPXJOH EZOBNJD FOWJSPONFOU GPS  GVMMUJNF
FNQMPZNFOU 5IF TVDDFTTGVM DBOEJEBUF XJMM IFMQ
EFWFMPQ UIF GSPOUFOE BQQMJDBUJPOT GPS DPNQBOZT
JOUFSOBMPQFSBUJPOTUIBUTVQQPSUUIFEBJMZPQFSBUJPOT
PGJOUFSOBMTUBGGNFNCFSTBOEFYUFSOBMDVTUPNFST
Requirements:
q3FMFWBOUQPTUTFDPOEBSZDPNQVUFSTDJFODF
EJQMPNB EFHSFFPSQSBDUJDBMFRVJWBMFOU
q1SFWJPVTXPSLJOHFYQFSJFODFPG ZFBST
JTSFRVJSFE
q/&5'SBNFXPSL $ .7$ 81'
q"OHVMBS ,OPDLPVUPSTJNJMBS+BWB4DSJQU
GSBNFXPSLT
Desired requirements:
qK2VFSZ #PPUTUSBQ
q)5.- $44 +BWB4DSJQU
Key responsibilities may include:
q6TFPGEBUBCJOEJOHUFDIOPMPHJFTUPFGGFDUJWFMZ
DPOOFDUCBDLFOETPVSDFTUPGSPOUFOE
q$SFBUJOH FYFDVUJOHBOEEPDVNFOUJOHUIFUFTUT
OFDFTTBSZUPFOTVSFUIBUBOBQQMJDBUJPONFFUT
QFSGPSNBODFSFRVJSFNFOUT UFDIOJDBM GVODUJPOBM
BOEVTFSJOUFSGBDF
q$PEFBOEUFTUTPGUXBSFNPEVMFTUIBUNFFU
TQFDJGJDBUJPOT
q,OPXMFEHFPGCFUUJOHHBNJOHJOEVTUSZ
XPVMECFBQQSFDJBUFE
Personality characteristics:
q4VDDFTTGVMDBOEJEBUFTTIPVMECFEZOBNJD 
IBSEXPSLJOH BNCJUJPVTBOEHPPEUFBNQMBZFST
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOCPUIHSFFL
BOEFOHMJTIBSFSFRVJSFE
Company offers:
q'SJFOEMZXPSLJOHFOWJSPONFOU
q&YDFQUJPOBMDBSFFSPQQPSUVOJUJFT
XJUIJOBGBTUQBDFEFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q1SJWBUFJOTVSBODFTDIFNFGPS(SFFDFCBTFE
FNQMPZFFT
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHS-W[ZM
Η Brokers Union Μεσίτες Ασφαλειών Α.Ε. επιθυÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇËÖÅ¬ÃÀ
ÑÑÈÊ»Ô ¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÒºÐÇ
IT Assistant
Κύριες αρμοδιότητες: Διαχείριση και χειρισμός καÑÀÕÎÏÇÐÇÔÀÖÑÍÀÑÍÍÈÇºÌÓÌÀ×ÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌ 
ÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»Á¬ÐÇ ÄÕÏ»ÐÇÀÏÕÄ¼ÓÌÆºÅÖÏÀÔ ½ÕÈ
EBUBFOUSZ ÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÐÄ

Ä¼ÄÃÍCVTJOFTTBOBMZTJT"Ì¬ÑÖÉÇÁÍÇÒÇÑÈÊÎÌÄÏ
ÆÀËÄ¼ÓÌÑÓÌÊ¿ÏÈÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌ
ÀÌÀÅÍÏÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô ÇÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .JDSPTPGU
&YDFM 8PSEÊÀÈJOUFSOFU
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÐÄ7JTVBM
#BTJD /FUÀËË¬ÊÀÈ7#"
qÌÎÐÇÁÀÐÈÊÎÌ42-2VFSJFT
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¸ÏÄÉÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ½ÊË¬ÃÍ 
ÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼ ÀËË¬ÃÄÌÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Προσφέρονται:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
στο link: IUUQTTXSHSX[&
®ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô½ÈËÍÔ ΚορέλκοÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÕÏ½ÌÈÀÑÍËÀ¼
ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÌÃÖÌ¬ÓÐ»ÔÑÍÖ
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖ
Προγραμματιστή
Δημιουργίας Λογισμικών
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌºÄÈÀ±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS45(N

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Marketing Assistance
#VTJOFTT1SPDFTT0QUJNJ[BUJPO"VUPNBUJPOJO
B%PDVNFOU$FOUSJD8PSME XXXEPDVDMBTTFV
XXXDJNBTPGUXBSFDPN
CIMA Software EMEASFQSFTFOUTUIF%PDV$MBTT
TPGUXBSFTVJUFJO&VSPQF%PDV$MBTTnJTPOFPGUIF
NPTUSPCVTU GMFYJCMFBOETDBMBCMF&$.TPGUXBSF
TPMVUJPOTJOUIFNBSLFUUPEBZ%PDV$MBTTJTEFTJHOFE
UPPSHBOJ[F EJTUSJCVUF TUBOEBSEJ[F BOEDPOUSPMIPX
EPDVNFOUTBSFNBOBHFEXJUIJOBDPNQBOZTCVTJOFTT
FOWJSPONFOU  UIFSFCZ FGGFDUJWFMZ TUSFBNMJOJOH
CVTJOFTTQSPDFTTFT8FBSFMPPLJOHUPIJSFVOEFS
DPOUSBDUBQBTTJPOBUFBOESFTVMUTPSJFOUFETPDJBM
NFEJBJOUFSOFUNBSLFUJOHBTTJTUBODF UPXPSLXJUI
VTBOECFDPNFBOBDUJWFQBSUJOPVSTVDDFTTTUPSJFT
Qualifications & experience:
q6OJWFSTJUZPSUFDIOJDBMVOJWFSTJUZEFHSFF
JONBSLFUJOH BEWFSUJTJOHPSJOGPSNBUJPO
TZTUFNT
q.JOJNVNZFBSFYQFSJFODF
q,OPXMFEHFPGTPDJBMNFEJBUPPMTBOEUFDIOJRVFT
q,OPXMFEHFPG8PSEQSFTT PSBTJNJMBS$4. 
BQMVT
q8PSLJOHLOPXMFEHFPG.JDSPTPGU0GGJDF
applications
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOHSFFL&OHMJTI 
BEEJUJPOBMMBOHVBHFTXJMMCFDPOTJEFSFEBQMVT
q1SFTFOUBUJPOTLJMMT
q%FUBJMPSJFOUFE
q"CJMJUZUPNVMUJUBTL
q"XJMMJOHOFTTUPMFBSOOFXUIJOHT
Company offers: " DPNQFUJUJWF SFNVOFSBUJPO
QBDLBHF CPOVTQBDLBHF DPOUJOVPVTUSBJOJOHBOE
GMFYJCMFXPSLJOHFOWJSPONFOU
1MFBTFGPSXBSEZPVS&OHMJTIDWUPlink: https://swr.
HSCSW RVPUJOHUIFreference code SC-102"MM
BQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEJOTUSJDUDPOGJEFODF
Nammos VillageJTTFFLJOHGPSB
Business Coordinator
'PSGVMMUJNFFNQMPZNFOU
Position requirements:
q8PSLFYQFSJFODFPGZFBSTJOBTJNJMBS
position
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTI,OPXMFEHF
PGBEEJUJPOBMGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBEWBOUBHF
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOPSHBOJTBUJPOTLJMMT
q1SFQBSJOHBOEDPMMBUJOHSFQPSUT
q.JDSPTPGUPGGJDFTLJMMT
q'MFYJCJMJUZUPUSBWFM
q'BTIJPOPSJFOUFE
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHS%73.Η εταιρία Constantinou Bros Hotels www.cbhDZQSVTDPNÐÑÇÌ¬ÅÍ¦¿ÏÍÖ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÑÇÔÍÌ¬ÃÓÌ
Λειτουργό Τμήματος Προσωπικού
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Ë»ÏÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓ
ÑÍÆÏÀÅ¼ÀÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈÐÑÇÌÊ¬ÑÓÒÈÃÈÄ¿ÒÖÌ
ÐÇ$POTUBOUJOPV#SPT)PUFMT )VNBO3FTPVSDFT
%FQBSUNFOU ° °¦¬ÅÍÔ»ÐÑÍ
link: IUUQTTXSHSY5:KI.

Canaves Oia MVYVSZSFTPSUT JO4BOUPSJOJ (SFFDF 
MJTUFEBNPOHUIFCFTUIPUFMTJOUIFXPSE JTMPPLJOH
GPSBTTPDJBUFTXIPBSFXJMMJOHUPMFBSOBOECVJMEVQB
TVDDFTTGVMDBSFFSJOIPTQJUBMJUZ$BOBWFT0JBPXOTBOE
NBOBHFTGPVSMVYVSZQSPQFSUJFT UIFDPOUFNQPSBSZ 
CPVUJRVF$BOBWFT0JB)PUFM UIFFMFHBOUBOEMVYVSJPVT
$BOBWFT0JBTVJUFTTQB JUTFMJUFTVJUFTPOMZQSPQFSUZ
TVOEBZTVJUFTBOE$BOBWFT0JB&QJUPNF BDPNQMFY
PG  MVYVSJPVT QSJWBUF QPPM WJMMBT "MM QSPQFSUJFT
BSF MPDBUFE JO UIF DPTNPQPMJUBO WJMMBHF PG 0JB  JO
UIFOPSUIFSOQBSUPG4BOUPSJOJJTMBOE$BOBWFT0JB
IPUFMTVJUFTBSFQSPVENFNCFSTPGTNBMMMVYVSZ
IPUFMTPGUIFXPSME
Human Resources Manager
Job description:
q"UUSBDUJOHCFTUDBOEJEBUFTGPSUIFSJHIU
position
q$7TDSFFOJOH
q*OUFSWJFXTTDIFEVMJOH
q%FWFMPQJOH)3TUSBUFHJFTBOEJOJUJBUJWFT
BMJHOFEXJUIUIFPWFSBMMIPUFMTUSBUFHZ
q#VJMEJOHBIFBMUIZKPCFOWJSPONFOU
q4UBGGCVEHFUJOH
q$SFBUFBQFSTPOBMJUZDPNQFUFODJFTNBQ
GPSFWFSZQPTJUJPO
q$SFBUJOHBOEVQEBUJOHKPCSFRVJSFNFOUT
GPSFBDIQPTJUJPOBUUIFDPNQBOZ
q1MBOOJOHUSBJOJOHJOEVDUJPOGPSUIFTUBGG
Applicant’s main qualifications:
q1SJPS)3FYQFSJFODF
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOIPTQJUBMJUZJOEVTUSZ
JTEFTJSBCMF
q*OEFQUILOPXMFEHFPGUIFHSFFLMBCPVSMFHJTMBUJPO
q$PNQVUFSTLJMMT
q&YDFQUJPOBMDPNNVOJDBUJPOBOEUFBNXPSLTLJMMT
q1SPCMFNTPMWJOHBOEEFDJTJPONBLJOH
q(SFFLMBOHVBHFGMVFOUMZ
q&OHMJTIMBOHVBHFGMVFOUMZ
Canaves Oia offers:
q"DDPNNPEBUJPOBUQSJWBUFMZPXOFEBQBSUNFOUT
XJUI8*'*BDDFTT
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZBOECFOFGJUTBDDPSEJOH
UPRVBMJGJDBUJPOTBOEFYQFSJFODF
*GZPVXBOUUPCFBQBSUPGUIF$BOBWFT0JBUFBN QMFBTF
TFOEVTZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPlink: https://
TXSHSIQW#"MMBQQMJDBUJPOTBSFTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
"QQMJDBUJPOTXJUIOPQIPUPOPSSFGFSFODFTQSPWJEFE
XJMMVOGPSUVOBUFMZOPUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO
'PSBOZRVFSJFTQMFBTFGFFMGSFFUPDPOUBDUPVS)VNBO
3FTPVSDFTEFQBSUNFOUBUIUUQDBOBWFTDPNDBSFFST
Marketing Manager
Thessaloniki, Greece (MM01)
Description: Axel Accessories JT B  (SFFL
GBTIJPODPNQBOZPGQSJWBUFMBCFMXPNFOTHJSMT
GBTIJPO IBOECBHT  BQQBSFM BOE BDDFTTPSJFT XJUI
PXOFECSBOEFETIPQT8JUIVTZPVDBOXPSLJOUIF
XPOEFSGVMXPSMEPGGBTIJPOBOENBLFZPVSESFBNT
DPNFUSVFJOBGSJFOEMZ IVNBOBOEBUUIFTBNFUJNF
JOUFSOBUJPOBMFOWJSPONFOU
*O"YFMTQPSUGPMJPJTHPJOHUPCFFYQBOEFEXJUI
UIFBEEJUJPOPGUXPOFXTUPSFTPQFOJOHJO/JDPTJB
.BMMBOE)FSBLMJPO BOEOPXXFBSFMPPLJOHGPSB
UBMFOUFEBOEIJHIMZNPUJWBUFE.BSLFUJOH.BOBHFS
QSPGFTTJPOBMUPKPJOPVSUFBN
Indicative main responsibilities:
q%FWFMPQJOHUIFNBSLFUJOHTUSBUFHZGPSUIFDPNQBOZ
JOMJOFXJUIUIFDPNQBOZPCKFDUJWFT
q0WFSTFFJOHJNQMFNFOUBUJPOPGUIFNBSLFUJOHTUSBUFHZ
JODMVEJOHDBNQBJHOT FWFOUT EJHJUBMNBSLFUJOH BOE13
q"DIJFWFT GJOBODJBM PCKFDUJWFT CZ QSFQBSJOH BO
BOOVBMCVEHFU TDIFEVMJOHFYQFOEJUVSFT BOBMZ[JOH
WBSJBODFT JOJUJBUJOHDPSSFDUJWFBDUJPOT
q0WFSTFFJOHTPDJBMNFEJBQSFTFODFBOEEJSFDUQSPHSBNT
UPJNQSPWFTPDJBMNFEJBSFQVUBUJPOBOESFDPHOJUJPO
q"OBMZTFTNBSLFUBOETBMFTEBUBBOEQSFQBSFT
BMMSFMBUJWFSFQPSUTGPSUIFCPBSEPG%JSFDUPST
q8PSLJOHDMPTFMZXJUIUIFDPNQBOZTTBMFT
UFBNFOBCMJOHUIFNUPNFFUUIFJSDPNNFSDJBM
PCKFDUJWFTCZQSPWJEJOHUIFNXJUIBQQSPQSJBUF
UPPMT NBUFSJBMTBOEQSFTFOUBUJPOT
q.BJOUBJOFGGFDUJWFJOUFSOBMDPNNVOJDBUJPOT
UPFOTVSFUIBUBMMSFMFWBOUDPNQBOZGVODUJPOT
BSFLFQUJOGPSNFEPGNBSLFUJOHPCKFDUJWFT
q.BJOUBJOTNBSLFUJOHTUBGGCZSFDSVJUJOH 
TFMFDUJOH PSJFOUJOH BOEUSBJOJOHFNQMPZFFT
Candidate Profile:
q.JOJNVN ZFBSTPGSFMFWBOUXPSLJOH
FYQFSJFODF
q#BDIFMPSTPSNBTUFSTEFHSFFJONBSLFUJOH
PSCVTJOFTTPSFRVJWBMFOUFYQFSJFODF
q1SPGJDJFOUXJUI.JDSPTPGU0GGJDF
q1SPWFOXPSLJOHFYQFSJFODFJONBSLFUJOH
NBOBHFNFOU
q"CJMJUZUPEFWFMPQTUSBUFHZBOECVTJOFTTQMBOT
q4USPOHBOBMZUJDBMTLJMMTBOEEBUBESJWFO
UIJOLJOH
q"EWBODFEDPNNVOJDBUJPOBOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q4USPOHBQUJUVEFGPSOVNCFST NFUSJDT
TQSFBETIFFUT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
Compensation and benefits:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPO
q(SPVQJOTVSBODFTDIFNF
q&YDFMMFOUXPSLJOHDPOEJUJPOTJOBQMFBTBOU
FOWJSPONFOU
q$BSFFSEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFTJOBGBTU
HSPXJOHEZOBNJDDPNQBOZ
"QQMZUP link: IUUQTTXSHSY:IP7
H Aegeo Spas ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÊÀÈÐÖÌÄÕÎÔÀÌÀÑÖÐ
Ð½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÄÖÄÉ¼ÀÔ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔTQBÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌÐÄÍË½ÊËÇÏÇÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖ)3%FQBSUNFOU 
ÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
HR Assistant
¤ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÇÌ)3.BOBHFSÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ

Ενδεικτικά καθήκοντα:
qÖËËÍÆ»ÊÀÈTDSFFOJOHÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ ÐÖÄÑÍÕ»
ÐÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÐÖÌÄÌÑÄ¿ÉÄÓÌ
qÇ½ÐÈÄÔÐÕºÐÄÈÔ
q´ËÄÆÕÍÔÀ½ÃÍÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÐÑÀTQB
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÊÀÈÀÌÀÌºÓÐÇÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÑÓÌÄÏÆÀ×Í
ºÌÓÌÐÑÇÁ¬ÐÇÃÄÃÍºÌÓÌÑÍÖ)3 ÐÄÄÏÈÑÎÐÄÈÔ
ÌºÓÌÏÍÐË»ÂÄÓÌ Ë»ÉÄÈÔÐÖÁ¬ÐÄÓÌÊÀÈÀÃÄÈÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÒÄ¬ÑÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
ÀÌÒÏÓ¼ÌÓÌ½ÏÓÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÍÖÔÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ
Ñ»À)3»ÐÄÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÑÍºÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF 8PSE &YDFM 
1PXFS1PJOU
Δεξιότητες:
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ικανότητες
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÍÖÐÈÀÐÑÈÊÎÌ
ÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q´ÅÀÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇÔÑÓÌÏÍÊË»ÐÄÓÌ
Προσφέρουμε:³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈ
ÏÍÍÑÈÊºÔ ÄÉºËÈÉÇÔ ÐÄ ºÌÀÌ ÑÀÕ¿ÑÀÑÀ ÀÌÀÑÖÐ
σόμενο οργανισμό.
Άλλες πληροφορίες: Δυνατότητα μετεγκατάστασης.
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈ
ÎÀÑÍÔÄÐÖÌÇºÌÇÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑ¿ÍÖ
ÑÀÖÑ½ÑÇÑÀÔ»ÃÈÀÁÀÑÇÏ¼ÍÖÐÑÍIUUQTTXSHS175"P
Relational Technology S.A JTTFFLJOHUPSFDSVJU
Business Analyst
(position code: STY 08.18)
Accountabilities:
q'BDJMJUBUFUIFEFWFMPQNFOUPGSFRVJSFNFOUT
JOBOJUFSBUJWFFOWJSPONFOU "HJMF
q%FTJHOBOEJNQMFNFOUXPSLGMPXTBOECVTJOFTT
SVMFTPOXIJDIDVTUPNFSTPQFSBUJPOBMQPMJDJFT
BOEQSBDUJDFTBQQMZ
q3FWJFXWFOEPSGVODUJPOBMEFTJHOEPDVNFOUT
BOEWBMJEBUFUIBUGVODUJPOBMJUZNFFUTBQQSPWFE
EFUBJMFESFRVJSFNFOUT
q&YFDVUFUFTUDBTFTGPSWBSJPVTUFTUJOHQIBTFT
q$PPSEJOBUFXJUITVCKFDUNBUUFSFYQFSUT
UPDPOGJSNTZTUFNGVODUJPOBMJUZNFFUT
FOEVTFSFYQFDUBUJPOT
q5SJBHFJODJEFOUTEJTDPWFSFEEVSJOHBMMQIBTFT
PGUFTUJOH JODMVEJOHBQQMJDBUJPOEFGFDUT EFTJHO
JTTVFT BOEGVODUJPOBMTDPQFDIBOHFT
q3FWJFXBMMSFMFWBOUWFOEPSEPDVNFOUBUJPO 
JODMVEJOH CVUOPUMJNJUFEUP CVTJOFTT
SFRVJSFNFOUTEPDVNFOUBUJPO UFTUQMBOT 
BOEUFDIOJDBMEFTJHOEPDVNFOUBUJPO
Requirements:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOSFMBUFEEJTDJQMJOF
PSFRVJWBMFOUXPSLFYQFSJFODF
qZFBSTPGFYQFSJFODFBTBCVTJOFTTBOBMZTU
POMBSHFTPGUXBSFQSPKFDUT
q4USPOHBOBMZUJDBMTLJMMT
q&YQFSJFODFXPSLJOHJOUIF"HJMFTPGUXBSF
EFWFMPQNFOUNFUIPEPMPHZ
q6OEFSTUBOEJOHPGUFDIOJDBMDPODFQUTSFMBUFE
UPTPGUXBSFEFWFMPQNFOU
q&YDFMMFOUPSBMBOEXSJUUFOTLJMMTJOCPUI(SFFL
&OHMJTI
q'VMGJMMFENJMJUBSZPCMJHBUJPOT
GPSNBMFDBOEJEBUFT
q"WBJMBCMFUPUSBWFMBCSPBE
Personal characteristics:
q5FBNQMBZFS,FFOUPMFBSO
q3FMJBCMF XJUIDMFBSUIJOLJOHBOEBUUFOUJPOUPEFUBJM
5IPTFJOUFSFTUFEQMFBTFGPSXBSEZPVSDW NFOUJPOJOH
UIFSFGDPEFJOUIFTVCKFDUMJOFUPUIJTlink: https://
TXSHS,9YN "MM JOGPSNBUJPO SFDFJWFE XJMM CF
USFBUFEXJUITUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ
Marketing Manager
About us: Recom TUBOET BU UIF GPSFGSPOU PG UIF
TPMBSFOFSHZJOEVTUSZBOEIBTFTUBCMJTIFEDPSQPSBUF
CSBODIFT XPSMEXJEF *O BMM PG JUT PQFSBUJPOT  UIF
DPNQBOZNBJOUBJOTCFTUXPSLQMBDFQSBDUJDFTBOE
VQIPMETUIFIJHIFTUFUIJDBMTUBOEBSET3FDPNJTBO
FRVBMPQQPSUVOJUZFNQMPZFSXIPQSJEFTJUTFMGGPSJUT
EJWFSTFCBDLHSPVOEBOEIBTEFWFMPQFEJUTXPSLGPSDF
CBTFETPMFMZPOTLJMMTBOEFYQFSUJTF
About the role: 3FDPN JT DVSSFOUMZ TFFLJOH UP
SFDSVJU B SFTVMUTPSJFOUFE .BSLFUJOH .BOBHFS UP
KPJOJUTUFBNJOUIF"UIFOTCSBODIPGGJDF5IFJEFBM
DBOEJEBUFXJMMCFBCVTJOFTTPSJFOUFEQSPGFTTJPOBM
XJUIQSJPSFYQFSJFODFNBSLFUJOHPQFSBUJPOT CSBOE
DPNNVOJDBUJPOTTUSBUFHZ
In detail:
q%FWFMPQJOHUIFNBSLFUJOHTUSBUFHZGPSUIFDPNQBOZ
JOMJOFXJUIDPNQBOZPCKFDUJWFT
q0WFSTFFJOH JNQMFNFOUBUJPO PG UIF NBSLFUJOH
TUSBUFHZ  JODMVEJOH DBNQBJHOT  FWFOUT  EJHJUBM
NBSLFUJOHBOE13
q8PSLJOHDMPTFMZXJUIUIFDPNQBOZTTBMFTUFBN 
FOBCMJOHUIFNUPNFFUUIFJSDPNNFSDJBMPCKFDUJWFT
CZQSPWJEJOHUIFNXJUIBQQSPQSJBUFUPPMT NBUFSJBMT
BOEQSFTFOUBUJPOT
q.BOBHJOHTPDJBMNFEJBQSFTFODFBOEEJSFDUQSPHSBNT
UPJNQSPWFTPDJBMNFEJBSFQVUBUJPOBOESFDPHOJUJPO
q.BSLFUJOHDPNNVOJDBUJPOTPOMJOFBOEPGGMJOF
DPOUFOUNBOBHFNFOU
What you need:
q-BOHVBHF/BUJWFPSCVTJOFTTGMVFOUJOFOHMJTI 
XSJUUFOBOETQPLFO
q%FHSFF#BDIFMPSTEFHSFFJONBSLFUJOH
PSSFMBUFEGJFME
q&YQFSJFODF.JOJNVNPGZFBSTSFMFWBOU
FYQFSJFODFXJUIQSPWFOUSBDLSFDPSEPGTVDDFTT
JOTFOJPSNBSLFUJOHSPMFT

q0SHBOJ[BUJPOBMTLJMMT.BYJNVNPSHBOJ[BUJPOBM
DPMMBCPSBUJPO TLJMMT BOE UIF BCJMJUZ UP QSJPSJUJ[F
NVMUJQMFDPNQFUJOHUBTLTTFBNMFTTMZ XJUIFYDFMMFOU
BUUFOUJPOUPEFUBJM
q"UUJUVEF&YDFMMFOUQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT BOBMZUJDBM
DBQBCJMJUJFTBOEDPMMBCPSBUJPOTLJMMT UIFBCJMJUZUP
XPSLVOEFSQSFTTVSFBOEUJHIUEFBEMJOFT
q'MFYJCJMJUZ"QPTJUJWFBUUJUVEFBOEQSPGFTTJPOBM
EFNFBOPS BMPOHXJUIUIFGMFYJCJMJUZUPXPSLJOB
SBQJEMZDIBOHJOHFOWJSPONFOU
q-JGFTUZMF"CJMJUZBOEXJMMJOHOFTTUPUSBWFM
1SPGFTTJPOBMT GJUUJOH UIF BCPWF EFTDSJQUJPO NBZ
GPSXBSEUIFJS$WTJO&OHMJTIUPlink: https://swr.
gr/TW7zp'PSNPSFJOGPSNBUJPOWJTJUXXXSFDPN
TPMBSDPN
¤ÀËÖÐ¼ÃÀÆÖÌÀÐÑÇÏ¼ÓÌPlanet Fitness and More
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÄÈÏÍÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÎÃÇ
Health Club Manager
ÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÄÌ½ÔÀ½ÑÀÆÖÌÀÐÑ»ÏÈÀÑÇÔ
ÀËÖÐ¼ÃÀÔ®Ï½ËÍÔÀÀÈÑÄ¼ÆÏ»ÆÍÏÍÊÀÈÏÀÊÑÈÊ½
¬ÑÍÍ Ä Ê¿ÏÈÍ ¬ÉÍÌÀ ÄÌÄÏÆÄÈÎÌ ÑÇÌ ÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÑÓÌÌºÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÈÀÔÊÀË¬
ÄÃÏÀÈÓºÌÇÔÁ¬ÐÇÔÄËÎÌÄÄÆ¬ËÇºÅÀÐÇÐÑÇÌ
ÀÏÍÕ»ÄÉÀÈÏÄÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÊÀÈ
ÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÄÈÕÄÈÏÇÐÈÀÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
Κύριος ρόλος του Health Club Manager:
qÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÍÖÆÖÌÀÐÑÇÏ¼ÍÖÁ¬ÐÄÈÑÓÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖDMVC
q Ï½ÃÈÍÔÆÈÀÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖDMVC
ÊÀÈÑÇÌÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ½ËÍÖÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÀÐÕÄÃÈ¬×ÄÈÊÀÈÌÀÄÊÑÄËÄ¼Ë¬ÌÀ¬ÏÊÄÑÈÆÊ 
ÓË»ÐÄÓÌ ÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
qÀÄÍÑÄ¿ÄÈÑÀË¬ÌÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÑÓÌÏÍØÐÑÀºÌÓÌÆÈÀÊ¬ÒÄÑ»À
qÀÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈÄÖÆÈ»ÑÏ½ÍÑÇÁ¬ÐÇÑÓÌÐÖÌÃÏÍ
ÇÑÎÌ ÀËË¬ÊÀÈÑÀºÐÍÃÀÀ½½ËÄÔÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ
ÍÖÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÈÐÑÍDMVC
qÀÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÏÀÈÑºÏÓÄÐ½ÃÓÌ
από νέες υπηρεσίες
qÀÀÊÍËÍÖÒÄ¼½ËÄÔÑÈÔÑÖÈÊºÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
ÍÖÏÍÁËºÍÌÑÀÈÀ½ÑÍÌÌ½ÍÀÌÀÅÍÏÈÊ¬
ÄÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖDMVC ÑÇÌÀÐÅ¬ËÄÈÀÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀËÎÌÐÕºÐÄÓÌÄÑÀºËÇ
qÀÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈÊÀÈÌÀÄÍÑÄ¿ÄÈÁºËÑÈÐÑÄÔ
ÏÀÊÑÈÊºÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÎÌ
Προϋπηρεσία–ικανότητες Health Club
Manager:
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÇÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÓË»ÐÄÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÆ¬ËÓÌÍ¬ÃÓÌ
qÏÓÑÍÁÍÖË¼À
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
γυμναστηρίου
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q ÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .JDSPTPGU®GGJDF
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.grD-FEK
H Κ. Τζάνος ΑΕΒΕ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÑÍÍÄÃÖÌÀ
ÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÍÌ»ÊÀÈÒºËÇÐÇÆÈÀÄÈÑÖÕ¼À 
ÍÖÒºËÄÈÌÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÈÀÔÄÖºËÈÊÑÇÔ
ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬
Marketing & Communication
Assistant
®ÖÍÂ»ÅÈÍÔÊÀËÄ¼ÑÀÈÌÀÐÖÁ¬ËÄÈÐÑÇÌÀÌÀÑÖÉÈÀÊ»
προσπάθεια της εταιρίας.
Περιγραφή θέσης:
q¢ÀÅ» ÄÌÇºÏÓÐÇ ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÎÌ
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬Ô ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÑÈÍÊÀÑÀË½ÆÓÌ ÑÄÕÌÈÊÎÌÄÆÕÄÈÏÈÃ¼ÓÌ 
ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÅÖËËÀÃ¼ÓÌÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍ
ÄÑÍÈÀÐ¼ÀÃÄËÑ¼ÓÌÑ¿ÍÖ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÊÍËÄÆ¼ÍÖÊÀÒÎÔÊÀÈÊÀË»
ÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ*O%FTJHO *MMVTUSBUPS 
Photoshop
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ¬ÌÄÐÇ
ÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÊ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ Ö½ÂÈÌÊ¬×ÀÏÍÖ°×¬ÌÍÖ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍκωδικό της θέσης MCA/TZ στο
link: IUUQTTXSHSU$1»ÐÑÍÅÀÉ
Η Auto Marin A.E. αναζητά:
Διευθυντής
After Sales
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÔÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀË»ÂÇÔÀÍÅ¬ÐÄÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÍÏ¼ÀÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÑÀÑÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: https://swr.gr/
NTSMCÈÀÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&
ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXXBVUPNBSJO
grÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Ο πελάτης μας είναι μεγάλος βιομηχανικός όμιλος
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÄÄÆ¬ËÇÈÐÑÍÏ¼ÀÐÑÇÌÈÆÇÏ¼ÀÊÀÈ
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»Ô
×ÓÍÑÏÍÅÎÌÈÕÒÖÍÑÏÍÅÈÎÌ
συνέχεια στη σελ. 14

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

Web Developer
We are seeking for a passionate Web Developer to join our
marketing team, for full-time employment. The successful
candidate will help in developing the front-end sites for
the company’s marketing needs, as well as internal portals
that support the daily operations of internal staff members
and external customers. This is a great opportunity for a
vibrant and collaborative candidate who loves working
with a team in a dynamic environment.
Skills:
qRelevant post-secondary Computer Science diploma,
degree, or practical equivalent
qHTML 5, CSS 3, LESS or SASS
qJavaScript, jQuery, Bootstrap
qAble to develop cross-browser and cross-platform
background compatible solutions
qPro-active approach to workload management
qGood communication skills in both Greek and English
qExcellent ability to work well within a team
environment
qEnthusiastic and flexible working attitude
Desired:
qPrevious working experience would be highly
appreciated
qKnowledge of the online gaming industry
Responsibilities:
qUnderstand of responsive design and how to leverage
CSS3 and media queries to effect responsive designs
qDebug cross-browser compatibility issues
qDesign, coding and testing code for our front-end
applications, including web/mobile sites
qCreate, executing and documenting the tests
necessary to ensure that an application meets
performance requirements (technical, functional
and user interface)
qWork as a team with the Copywriters and Conceptual
Designers
qUpdate the online manageable elements through
a CMS tool
qEnsure that the team is well-versed in the potential
of new technologies
Benefits:
qFriendly working environment
qExceptional career opportunities within a fast-paced
environment
qCompetitive remuneration package
qPrivate insurance scheme
We thank all applicants for their interest and time, however, only
the selected ones will be contacted for further consideration.
Send your cv to this link: https://swr.gr/y4GWR.

Senior Sales Representative
DIPNOSOFISTIRION Catering has achieved a unique position
in the world of today’s Greek Cuisine. Having made its mark with
the passing of time, 20 years later the company has branded
itself as one of the pioneers in its industry, guaranteeing all
events be moments of Remarkable Experience, on all levels,
and no less. With impenetrable team dedication Dipnosofistirion
Catering has attained, maintains, and continue to develop a
wealth of prime synergies and cooperation’s with top locations,
venues & note-worthy corporations throughout the country. To
savor “the works of art” created by the established Executive
Chef Dimitris Skarmoutsos. Holding key the philosophy of
top quality, providing reliability, and prime customer service,
Dipnosofistirion Catering has built and continues to build
relationships of trust in the market of fine dining & events.
Key responsibilities:
qWork with customers to understand their needs
and priorities
qProvide guidance to all customers of high dependence
and-or high sensitivity to the catering services
qDevelop and communicate convincing proposals
to customers
qDevelop solutions including a range of products
and services according to customer requirements
qEstablish and implement a systematic plan of action and
actively collaborate with your manager and your colleagues
qBe the last point of contact for the customer
in any product, service or issue
qDeeply understand the products and services of the
Company, following the sale process model defined by
the Company,
qAttend team meetings and contribute actively in them
qComply with all procedures and information
that the Company may determine
Candidate Profile:
qAt least three (3) years of experience in the services
field, ideally in facility catering services
qProven experience in catering service or restaurants
qBachelor’s Degree in Tourism Administration
Management
qExcellent knowledge of the english language
qPC literate (MS office & CRM)
qDriving Licence
qStrong interpersonal skills and demonstrated commitment
to teamwork and cross-functional partnerships.
qBusiness acumen and strategic thinking
The Company Offers:
qCompetitive remuneration package
qFriendly and challenging working environment
qOpportunities for further development
To apply sent your cv & a resent photo to this link:
https://swr.gr/kRhvQ.

Site Management Support Assistant
Reporting to: SMS Manager
Duty Station: Larissa-Central Greece
Area of Operation Koutsochero
Type of Contract (Expat/National/Trainee) National
Introduction: The Danish Refugee Council assists refugees and
internally displaced persons across the globe: we provide emergency
aid, fight for their rights, and strengthen their opportunity for
a brighter future.We work in conflict-affected areas, along the
displacement routes, and in the countries where refugees settle.
In cooperation with local communities, we strive for responsible
and sustainable solutions.We work toward successful integration
and-whenever possible-for the fulfillment of the wish to return
home. The Danish Refugee Council was founded in Denmark in
1956 and has since grown to become an international humanitarian
organization with more than 7,000 staff and 8,000 volunteers.
Our vision is a dignified life for all displaced. All our efforts are
based on our value compass: humanity, respect, independence
and neutrality, participation, and honesty and transparency.
Background: DRC has been operating in Greece since November
2015, providing support to the Greek Ministry of Migration Policy in
ensuring dignified reception conditions for refugees and migrants
arriving on Lesvos island. In March 2016, DRC expanded its
operations in Athens, in response to the changing context and
the build-up of refugee population on mainland Greece.
Purpose: Under the supervision of the SMS Team Leader, the Camp
Management Assistant will support the implementation of all DRC
activities in the sites in DRC’s area of responsibility and contribute
to ensuring an integrated approach to site management support,
including site operations, shelter interventions, NFI distributions
(welcome kits for new arrivals), community mobilization and
general protection activities.
Duties and Responsibilities: Responsibilities will
include, but not necessarily be limited, to the following:
qMonitoring of activities and services provision in sites
where DRC is SMS agency, to identify existing or potential
gaps and report for follow-up
qDevelop and maintain extensive contacts with the
community present on site as well as good working
relations with other humanitarian actors
qPromote a participatory approach to site management
and service provision in the sites and support community
mobilization activities with refugees
qContribute to the dissemination of various
communications for the refugees, based on agreed key
messages
qParticipate in needs assessments as required
qSupport data collection and drafting relevant SMS
information products, e.g. site reports/profiles, 4Ws,
briefing notes
qParticipate in distributions of food and non-food items
and support the development and implementation
of standard operating procedures for food and NFI
distributions in the emergency reception sites, in close
coordination with other DRC field units
qEnsure the observance of the DRC Code of Conduct
throughout activity implementation
qCommunity outreach in collaboration with the camp
management team

qAny other tasks assigned by the Camp Manager and/or
Team Leader to support the implementation of DRC’s SMS
activities
Required Qualifications:
qDiploma or Certificate in a related field.
qAt least 1 year of relevant work experience
qPrevious working experience with local or international
NGOs will be considered as a strong advantage
qStrong computer skills (Strong Excel skills needed)
qHigh professional ethics
qExcellent verbal and written english skills
qWorking knowledge (verbal and written skills) of Arabic
and/or French and/or Farsi and or Sorani/Kourmanji
Skills & Qualities:
qExcellent interpersonal and teamwork skills, working
with different groups, partners and nationalities
qStrong initiative and self-motivated, with a strong
commitment to teamwork and humanitarian principle
qFlexible, enthusiastic and willing to learn from others
qAbility to multitask and cope with competing demands
under tight deadlines
qAbility to cope with high workload and stress and identify
priority activities and assignments, and adjust priorities
as required
qAbility to establish and maintain good working
relationships in a multi-ethnic, multi-cultural
and multi-disciplinary environment
General Regulations:
qThe employee shall follow DRC instructions
on safety, confidentiality and ethical guidelines,
including the Code of Conduct and the Humanitarian
Accountability Framework
qEmployee should not engage in any other paid activity
during the DRC contract period without prior authorization
qEmployee should not engage in any activity that could
harm DRC or the implementation of any project during
the DRC contract period
qEmployee should not give interviews to the media
or publish project-related photos or other material
without prior authorization
qEmployee shall return all borrowed equipment
for the project to DRC after the end of the contract period
or upon request
Τerms and conditions: The contract will be under the Greek
Labor Law, and all allowances will be provided to the employees
(Christmas, Easter, Vacation bonus). Additionally, the employee
will be entitled to receive a DRC mobile phone and a laptop. DRC
provides training opportunities to develop and strengthen the
quality of its services as well as its staff members’ professional
and personal development.
The position will be based in Larisa (Central Greece)and national
terms and conditions apply. Application Process: Interested?
Then apply for this position to this link: https://swr.gr/7mJBT. All
applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer
than four pages). Both must be in english. Applications close
on the 5th of October 2018. Due to the urgency of the position
DRC reserves the right to recruit a candidate who matches the
required profile before the above deadline.

Η TGI Fridays λειτουργεί από το 1965 και μέχρι σήμερα έχει
περισσότερα από 800 εστιατόρια σε 56 χώρες. Στην Ελλάδα
λειτουργεί από το 1997 με 6 εστιατόρια στην Αθήνα και με
2 εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη. Η TGI Fridays™ αναζητά:

Sous Chefs
Για την κάλυψη θέσεων στα καταστήματα της Αθήνας
Ο sous chef καταστήματος αναφέρεται στον chef
ή kitchen manager του καταστήματος και:
qΈχει πλήρη γνώση όλων των συνταγών
qΔίνει σωστή κατεύθυνση στηρίζοντας την ποιοτική
παραγωγή
qΣυμβάλλει με το παράδειγμά του στην καλλιέργεια
μαγειρικής κουλτούρας
qΕκτελεί συστηματικά και εκτεταμένα έλεγχους
ποιότητας προϊόντων
qΕξασφαλίζει στις βάρδιές του την πιστή τήρηση
των συνταγών και ελέγχει τους χρόνους των εισιτηρίων
qΕξασφαλίζει την ποιότητα των φαγητών
που θα σερβιριστούν στους καλεσμένους
qΕφαρμόζει τους κανόνες υγεινής και ασφάλειας
τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το σύστημα ISO 22000 της εταιρίας
qΔιαχειρίζεται στις βάρδιές του όλη την κουζίνα
του εστιατορίου
qΠαρευρίσκεται στα καθορισμένα meetings
του καταστήματος και στα εταιρικά σεμινάρια
Προφίλ υποψηφίου/ας:
qΠτυχίο μαγειρικής σχολής
qΤουλάχιστον 3 χρόνια μαγειρική εμπειρία
σε οργανωμένο περιβάλλον μαζικής εστίασης
qΕκτενείς γνώσεις των συνταγών
και των προδιαγραφών όλων των πόστων της κουζίνας
qΕξαιρετική τεχνική γνώση και άνεση στη χρήση
όλου του βαρέως εξοπλισμού κουζίνας
qΚαλή γνώση και χειρισμός H/Y και προγραμμάτων
Office
qΠολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας
qΙκανότητα εργασίας σε ένα περιβάλλον με γρήγορους
ρυθμούς
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικές αποδοχές, ασφάλιση, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια
qΕπαγγελματικό περιβάλλον, oμαδικό πνεύμα εργασίας
Εάν επιθυμείς να δουλέψεις σε ένα οργανωμένο περιβάλλον
εστίασης στείλε μας το βιογραφικό σου στο link: https://
swr.gr/FieyL ή στο fax 210 6129955 με κωδικό: SChef.

Sales Executives-(Full Time)
H Hospital Line Α.Ε. πρωτοπόρος εταιρία που δραστηριοποιείται στην προώθηση ιατρικών προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας ζητά να προσλάβει άμεσα:

Product Specialists
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Χειρουργείου (Κωδικός 33)
Για περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων για
τα νοσοκομεία της περιοχής Αττικής με έδρα την Αθήνα
Προφίλ υποψηφίου:
qΠτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση
θετικών επιστημών
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΥψηλό διαλεκτικό επίπεδο
qΗλικία έως 35 ετών
qΕπιθυμητή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χειρουργείου
Η εταιρία προσφέρει:
qΠακέτο αποδοχών (μισθός αναλόγως προσόντων,
πριμ απόδοσης κ.λπ.)
qΑπασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία
με σύγχρονη δομή και οργάνωση
qΕταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
qΣυνεχή εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
qΤαχεία αναγνώριση και εξέλιξη
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό
σημείωμα στο link: https://swr.gr/SqIdB αναφέροντας τον
κωδικό θέσης. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά.

Location: Athens
Experience: 2+ Years will be considered a plus
Qualification: Bachelor Degree
Industry for the position: Real Estate and Business
Development
Are you enthusiastic and motivated? A positive person
with excitement to perform and improve constantly and
be part of a dynamic team? Then, you probably can go to
the next phase and send us your CV and meet us.
Responsibilities:
qSales, and Manage Client Accounts
qPresentations to Clients and Partners B2B
qCreate and improve proposals for our existing
and new clients.
qAttend International Property Exhibitions
Requirements:
qNegotiation skills and flexibility in working hours,
are a Must
qEnglish and Greek, Excellent written and verbal
communication skills
qGood knowledge of a third language will be
considered an advantage (Russian, Chinese, Arabic)
qBachelor Degree
qEnergetic, sociable, sales oriented with an
international outlook and keen to work with
international companies and people
qGood web/email/MS Office skills
qAbility to travel to meet clients, attend conferences
and research new markets
qMust meet deadlines set on every project
qDrive for excellence and deliver results
qWeekend/holidays work is usual in the property
industry
qMust be legally allowed to work in Greece and EU
qDriving License
Attractive remuneration package of a fixed salary plus
bonuses.
Notes: applications will be reviewed on a first come first
serve basis, until the 15/10/2018. Please send your cv and
cover letter to this link: https://swr.gr/Laz4w with subject
“SALES EXECUTIVE 2018-Name Surname”.

To Sophia Collection Santorini στη Φοινικιά αναζητά:

Operations Manager
για τη σεζόν 2018
Απαραίτητα προσόντα:
qΤριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε διοικητική θέση
σε boutique hοtel στη Σαντορίνη
qΟργάνωση, συνέπεια και ευελιξία
qΔυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
qΔυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
qΆπταιση γνώση αγγλικών, Η/Υ και συστημάτων PMS
qΠτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων-Τουρισμού
Ανθρώπινου Δυναμικού
Παρέχονται:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕυχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτική εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/v12UO.

Ανθρώπινο Δυναμικό
για Προώθηση Υπηρεσιών
Εταιρία στον χώρο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στην
Καλλιθέα, ζητά να επανδρώσει άμεσα το δυναμικό της
για να εργαστεί στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων σε
πρωινή ή απογευματινή απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
qΔιάθεση για εργασία
qΕυελιξία και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
και διαπραγμάτευση
qΣτοχοθεσία
qΕμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
Η εταιρία προσφέρει:
qΒασικό μισθό
qΒonus επίτευξης στόχων
qΔυνατότητα εξέλιξης
qΣυνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη
qΣύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΆμεση πρόσβαση σε στάση μετρό
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/H1xIS.
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Γενικό Διευθυντή
Στόχος της θέσης: Η αποτελεσματική λειτουργία του
εργοστασίου και η ανάπτυξη των πωλήσεων στην αγορά
της Νιγηρίας και εξαγωγές, καθώς και την υλοποίηση
νέων επενδύσεων. Η θέση θα αναφέρεται στον CEO
του Ομίλου, θα εποπτεύει περίπου 70 υφισταμένους.
Η εταιρία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με bonus, σπίτι, οδηγό, τοπικό μισθό και
πολύ καλό ιατροφαρμακευτικό πακέτο.
Κατάλληλοι υποψήφιοι είναι: Στελέχη με ανάλογη
εμπειρία σε θέση Γενικού Διευθυντή ή Εμπορικής
Διεύθυνσης σοβαρής επιχείρησης του χώρου και
να έχει ικανότητες στη διοίκηση και ανάπτυξη υφισταμένων και πωλήσεων. Πτυχίο ανώτατης σχολής
κατά προτίμηση γεωπόνου ή κτηνιάτρου με ΜΒΑ ή
ανάλογη εμπειρία στο χώρο. Πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής, ηλικία 45-55 χρονών και να μπορεί να
εργαστεί χωρίς προβλήματα εκτός Ελλάδας (Αφρική).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το
βιογραφικό τους αναγράφοντας τον κωδικό ΓΔ/Ν/
ΧΑ στο link: https://swr.gr/2zBpK
Η εταιρία Krivek A.E. αναζητά άμεσα:
Marketing Manager
Με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Marketing Manager είναι
υπεύθυνος για την υλοποίηση του πλάνου ενεργειών
των προϊόντων, διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες marketing της εταιρίας και έχει ενεργό ρόλο
στη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής.
Με δεδομένο ότι ο κάτοχος της συγκεκριμένης θέσης
θα αποτελεί μέλος της διοικητικής ομάδας της Krivek
η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
της ευρύτερης εμπορικής πολιτικής της εταιρίας σε
συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι καθοριστική.
Καθήκοντα:
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ½ËÄÔÑÈÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÍÑ»À
σε άμεση συνεργασία με άλλα εμπλεκόμενα τμήματα
(π.χ. πωλήσεων και αγορών)
q ÌÀÑ¿ÐÐÄÈÑÇÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»NBSLFUJOHÆÈÀÌºÀ
και υπάρχοντα προϊόντα
qÏÍÆÏÀÀÑ¼×ÄÈÊÀÈÖËÍÍÈÄ¼ÄÊÐÑÏÀÑÄ¼ÄÔ
προώθησης σε πελάτες
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
όλων των υποστηρικτικών προωθητικών υλικών
q´ÕÄÈÐÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÑÍÖÑÇÌÄÈÊÀÈÏÍÍ¼ÇÐÇ
των ηλεκτρονικών μέσων προώθησης
της εταιρίας (site, social media)
qÕÄÃÈ¬×ÄÈÊÀÈÖËÍÍÈÄ¼ÃÈÀÃÈÊÑÖÀÊºÔ
εκστρατείες marketing
qÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÍÏÍÙÍËÍÆÈÐ½NBSLFUJOH
της εταιρίας
qÈÄÉ¬ÆÄÈ ÐÖÌÄÕ» ÀÌ¬ËÖÐÇ ÑÍÖ ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊÍ¿
περιβάλλοντος και των τάσεων των καταναλωτών
qÏÍÑÄ¼ÌÄÈÈÒÀÌºÔÏÍÐÀÏÍÆºÔÐÑÍË¬ÌÍ
και τη στρατηγική
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÊÀÈÁÄËÑÈÎÌÄÈÑÈÔÊÀ¬ÌÈÄÔ
παραγωγής για τα προϊόντα, μετρώντας
τα αποτελέσματα
q´ÕÄÈÑÇÐÖÌÍËÈÊ»ÄÖÒ¿ÌÇÆÈÀÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
του brand και την εταιρική ταυτότητα
qÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÊÀÈÀÌÀÅºÏÄÈÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
των επικοινωνιών marketing
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÐÑÄÌ¬ÄÑÈÔÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
και βοηθά στον σχεδιασμό των προϊόντων
qÈÀÑÇÏÄ¼ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊºÔÄÐÓÑÄÏÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÄÔ
για να διασφαλίσει ότι όλες οι συναφείς λειτουργίες της
εταιρίας ενημερώνονται για τους στόχους marketing
Απαιτήσεις:
qÑÖÕ¼Í»ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÐÑÍNBSLFUJOH
q¥ÐÕÖÏºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÀÌÀËÖÑÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
και διαχείρισης έργου
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÍÈÐÑÍÏÈÊ½ÄÈÑÖÕ¼ÀÔ
σε ανώτερους ρόλους marketing
q¢ÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ»ÌÍÍÑÏÍ¼ÀÄÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
εντοπισμού ευκαιριών
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ËÄÊÑÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÃÄ¿ÑÄÏÇÉºÌÇ
γλώσσα θα εκτιμηθεί)
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
(Word, PowerPoint, Εxcel)
Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/n0QrY
Εταιρία με έδρα τα βόρεια προάστια της Αττικής, που
δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδών κήπου, DIY
και του home improvement, αναζητά ένα (1) άτομο
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Digital Marketing Specialist
Περιγραφή θέσης: Ο/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη πωλήσεων μέσω web,
διαχείριση των social media και δημιουργία artwork.
Προφίλ υποψηφίων:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥ ¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
επιχειρήσεων και marketing
q&ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÑ»À
marketing/e-commerce/product management
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÆÏÀÑ»ÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα
qÌÎÐÇ1IPUPTIPQ*MMVTUSBUPSÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
Office 365
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇTPDJBMNFEJB
(Facebοok, Twitter, Instagram κτλ.)
qÌÎÐÇ(PPHMF"E8PSETÊÀÈ(PPHMF"OBMZUJDT
επιθυμητά
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και οργάνωσης
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀÊÀÈÐÑÇÌ
επίτευξη στόχων
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/bLkXN με κωδ.
HUMRSE1. Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
XFMMFTUBCMJTIFEBOEIJHIMZTVDDFTTGVMJOUFSBDUJWF
BHFODZCBTFEJO"UIFOT (SFFDF TFFLTB

Market Research Trainee
Key responsibilities:
q4VQQPSUQSJNBSZNBSLFUSFTFBSDIQSPKFDUT
(e.g. significance check, questionnaire
programming, focus group organizing, etc.)
q$POEVDUTFDPOEBSZSFTFBSDI
q'VMGJMMBENJOJTUSBUJWFUBTLTOFFEFEGPSQSPKFDU
execution
Required qualifications:
q4UVEFOUPSSFDFOUHSBEVBUFJOPOFPGUIFGPMMPXJOH
fields: business administration, economics, mathematics,
statistics, marketing and communication
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIBOEHSFFL 
both written & verbal
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG.40GGJDF
(Word, Excel, Power Point)
q#BTJDLOPXMFEHFJOSFTFBSDI
(at an academic level)
q#BTJDEJHJUBMNBSLFUJOHLOPXMFEHF
What we offer:
q"SFMBYFEXPSLJOHBUNPTQIFSF
q1FSTPOBMJ[FEXPSLJOHTUBUJPO
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'SFFUJDLFUTUPTFNJOBST
q1PTTJCMFUSJQTBSPVOE(SFFDFPS&VSPQF
q'SFFDPGGFF
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHS-RB":"MMBQQMJDBUJPOT
will be treated as confidential.
Jysk is looking for a dedicated:
Recruitment Specialist
"SFZPVXJMMJOHUPHPUIFFYUSBNJMF %PZPVDPOTJEFS
it exciting to work for a fast expanding multinational
SFUBJMDPNQBOZ %PZPVFOKPZXPSLJOHJOBGBTUQBDFE
FOWJSPONFOUXJUIDPOTUBOUDIBMMFOHFT 5IFOZPV
might be the one we are looking for.
You bring dedication and you…
q*NQMFNFOUSFDSVJUNFOUDPODFQU
q1MBOSFDSVJUNFOUBOEGPMMPXVQ
on the recruitment process
q"UUSBDUDBOEJEBUFTUISPVHIEJGGFSFOUDIBOOFMT
q1PTUKPCBEWFSUJTFNFOUTGPSEJGGFSFOUQPTJUJPOT
(for both stores and head office)
q4DSFFODWT
q$POEVDUQIPOFJOUFSWJFXTBOEJOUFSWJFXT
q1BSUJDJQBUFJODBSFFSFWFOUTBOEKPCGBJST
q$PPQFSBUFXJUIJOUFSOBMBOEFYUFSOBMQBSUOFST
q4VQQPSUSFUBJMEFQBSUNFOUJOSFDSVJUNFOU
process
q1BSUJDJQBUFJOPUIFS)3UBTLT
You meet possibilities and we offer you…
q0QQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBOEQSPGFTTJPOBM
development
q5IFPQQPSUVOJUZUPTVQQPSUUIFFYQBOTJPO
of a large organization
q"DVMUVSFXJUIGBTUBOEQSBDUJDBMEFDJTJPO
at all levels in the organization
q"TUSVDUVSFBOEDPODFQUTUIBUDSFBUF
PQQPSUVOJUJFTGPSZPVUPEFMJWFSFYDFMMFOUSFTVMUT
q"HSFBUDPNQBOZDVMUVSF
q"OBUUSBDUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q1SJWBUFIFBMUIJOTVSBODFQSPHSBN
The suitable candidate must be fluent in English
both oral and written.
5IFKPCJTCBTFEJO+ZTLIFBEPGGJDFJO"UIFOT+ZTL
has expanded from one store in Denmark in 1979 to
NPSFUIBO TUPSFTXPSMEXJEFUPEBZ*OPSEFSUP
TFDVSFGVUVSFHSPXUI XFOFFEUIFCFTUFNQMPZFFT
4FJ[FUIJTHSFBUPQQPSUVOJUZUPCFDPNFQBSUPG+ZTL
*GZPVCSJOHEFEJDBUJPO ZPVXJMMNFFUQPTTJCJMJUJFT
Click on the IUUQTTXSHSKL*YJ UPUBLFDIBSHFPGZPVS
DBSFFS/FFENPSFJOGPSNBUJPO $MJDLIFSFUPSFBE
NPSFBCPVU+ZTLBTBXPSLQMBDF<IUUQTKPCKZTLHS].
Η εταιρία Παλίρροια-Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το
2ο χιλ. επαρχιακής οδού Ψαχνών-Πολιτικών (περίπου 100 χιλ. από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση
στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα
και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Για το
εργοστάσιο της, στα Πολιτικά Ευβοίας, η εταιρία
επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση:
Υπεύθυνος Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιγραφή θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
βιογραφικών
qÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÐÖÌÄÌÑÄ¿ÉÄÓÌÄÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
qÖÄÑÍÕ»ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÏÍÐË»ÂÄÓÌ 
αποχωρήσεων και συμβάσεων εργαζομένων
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων
q´ÆÊÀÈÏÍÔÄÌÑÍÈÐ½ÔÀÌÀÆÊÎÌÐÄÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀ
μικό, σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου προσλήψεων
νέων εργαζομένων στο πλαίσιο του στρατηγικού
σχεδιασμού ανάπτυξης της εταιρίας
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÍÏÆÀÌÍÆÏ¬ÀÑÍÔÊÀÈÀÌÀÌº
ωση των επιμέρους περιγραφών θέσεων εργασίας
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÍËÈÑÈÊ»ÔÀÍÈÁÎÌ
και παροχών
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÄÈÊÀÈÏÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ
αξιολόγησης και παρακίνησης εργαζομένων
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÈÔÃÈÄÖÒ¿ÌÐÄÈÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
για τον σχεδιασμό πλάνου εκπαίδευσης
και κατάλληλων προγραμμάτων ανάπτυξης
προσωπικού
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
και πολιτικών σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÒÄ¬ÑÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»Ô
και ασφαλιστικής νομοθεσίας
qÈÀÑ»ÏÇÐÇ¬ÏÈÐÑÍÖÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÊË¼ÀÑÍÔ
με έμφαση στη συνεργασία
μεταξύ όλων των τμημάτων του οργανισμού
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÃÄÈÊÑÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
δυναμικού και ενημέρωση της διοίκησης
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊ½ÑÖÕ¼ÍÐÑÇÈÍ¼ÊÇÐÇ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÑ»À)3
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤± 8PSE &YDFM 0VUMPPL

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
και μισθοδοσίας
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
στόχων
q Ì¬ÑÖÉÇ ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔ
λειτουργίας των τμημάτων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ¬ÌÄÐÇ
στις διαπροσωπικές σχέσεις, ευχέρεια χρήσης
γραπτού και προφορικού λόγου, οργανωτικό
πνεύμα, σχολαστικό, συνέπεια
χρονοδιαγραμμάτων και εχεμύθεια
q¢ÖÕºÏÄÈÀÑÀÉÈÃÈÎÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÌÑÀÕ¿ÑÀÑÀ
αναπτυσσόμενο όμιλο
q³ÏÈÐÑÍÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇ
Η θέση θα αναφέρεται στη Διευθύντρια
Διοίκησης & Ανθρωπίνων Πόρων.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως το
Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στο https://swr.gr/lotO5
αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης
±Ä¿ÒÖÌÍÔÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÌÒÏÎÈÌÍÖÖÌÀÈÊÍ¿
Παράκληση να σταλούν μόνο βιογραφικά που είναι
ÐÖÁÀÑ¬ÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÍÖÀÀÈÑÍ¿ÌÑÀÈ°ÀÁÈÍÆÏÀ
ÅÈÊ¬ÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÒÀ
απαντηθούν στο τέλος της εύρεσης του υποψηφίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο δραστηριοποιείται
στον χώρο της εκπαίδευσης 49 χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του,
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του
έμπειρους για να διδάξουν στον παρακάτω τομέα
εκπαίδευσης:
Καθηγητές Λογοθεραπείας
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑ»ÀÑÍÔÐÕÄÑÈÊ½ÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
διδασκαλίας
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
Βασικές αρμοδιότητες:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À
για την παράδοση της διδακτέας ύλης
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÃÈÄÉÀÆÓÆ»ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÃÈ½ÏÒÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
εκπαιδευτικού υλικού
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÐÍÖÃÀÐÑºÔ
και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈ
προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/ML7VZ
°ÍMediterranean College στη Θεσσαλονίκη στο
πλαίσιο στελέχωσης της σχολής ναυτιλιακών
σπουδών ζητά να προσλάβει διδακτικό προσωπικό στους τομείς:
Shipping/Ναυτιλιακά
(κωδ. θέσης: SHIMAR_01)
Για διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Απαραίτητα προσόντα:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÐÑÇÌÀÖÑÈËÈÀÊ»
διοίκηση
qÍÖÃºÔÌÀÖÑÈËÈÀÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
qÈÃÀÊÑÈÊ»»ÄÏÄÖÌÇÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
3 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Επιθυμητά προσόντα:
qÈÃÀÊÑÍÏÈÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÑÀÌÀÖÑÈËÈÀÊ¬
q¹ÀÏÉÇÃÇÍÐÈÄ¿ÐÄÓÌÐÄºÆÊÏÈÑÀÄÈÐÑÇÍÌÈÊ¬
περιοδικά, βιβλία ή πρακτικά συνεδρίων
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÌÇË¼ÊÓÌ
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Το Mediterranean College προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
του διδακτικού του προσωπικού
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
σε πολλαπλά επίπεδα
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο link:
IUUQTTXSHS3/QH$. Απαραίτητα να αναφέρεται ο
ÊÓÃÈÊ½ÔÑÇÔÒºÐÇÔ 4)*."3@ ÐÑÍÒºÀ
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΕΛΤΑ 360ο, ένας από
τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
ζητά να προσλάβει, στην Καλαμάτα:
Πτυχιούχους Καλών Τεχνών
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÊÀËÎÌÑÄÕÌÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
Επιθυμητά προσόντα:
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑ¬ÉÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌºÄÈÀÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÀ½¢®¢
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/F83Iz
Ζητείται από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για πλήρη
απασχόληση:
Δάσκαλος/α
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÈÃÀÆÓÆÈÊÎÌÐÍÖÃÎÌÏÓÑÍÁ¬ÒÈÀÔ
εκπαίδευσης
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ
στην ειδική αγωγή
qÕÄÑÈÊ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÄÈÏ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÃÈÀÍÏÅÎÌÄÈÐÕºÐÄÈÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
και ελέγχου
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¼ÀÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
(κατά προτίμηση αγγλικά)

q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÍÃ»ÆÇÐÇ
Περιοχή εργασίας: Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας.
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS8/4 αναγράφοντας τον κωδικό 333°ÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÍÖÖÍÁ¬ËÄÑÄ
θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του
Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.
°Íκέντρο ξένων γλωσσών Παγουλάτου-Βλάχου
ÄºÃÏÀÐÑÀ³ÌÓÀÑ»ÐÈÀ ζητά:
Καθηγητές/τριες Αγγλικών
Native/non-native/bilingual, ελληνικού ή ξένου
πανεπιστημίου για την επόμενη σχολική χρονιά
για πλήρη απασχόληση.
ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/oCvcd
Ζητούνται έμπειροι:
Καθηγητές στον τομέα Πληροφορικής
Για συνεργασία στον τομέα πληροφορικής για επιμέλεια και υποστήριξη έργων.
Προϋποθέσεις:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
qÖÌºÄÈÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÏÄÖÌÇÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSI$Z
Καθηγητές Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ο εκπαιδευτικός όμιλος Νέα Γνώση στο πλαίσιο
της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του,
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÑÍÖÏÈÐÑÈÊ½ÏÀÊÑÍÏÄ¼Í 
®° »UPVSPQFSBUPS
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ"NBEFVT
q¦ÀË»ÄÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÍÖÏÈÐÍ¿
και ειδικά με το κομμάτι των εναέριων
μεταφορών
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Βασικές αρμοδιότητες:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÃÈÄÉÀÆÓÆ»ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÃÈ½ÏÒÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
εκπαιδευτικού υλικού
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÐÍÖÃÀÐÑºÔ
και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS,NUK3
To Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο της
στελέχωσης της ναυτικής του ακαδημίας ζητά να
προσλάβει:
Εισηγητές (Module Leaders)
(κωδ. εργασίας: PIRMA 18)
Περιοχή: Πειραιάς.
Περιγραφή θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα
είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την εποπτεία εκπαιδευτικών ενοτήτων των προπτυχιακών
προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με
τους κανονισμούς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
ÊÀÈÑÍÐ¿ÐÑÇÀÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖ4PMFOU6OJWFSTJUZÊÀÈ
ÑÇÔ¡ÏÄÑÀÌÈÊ»Ô ÊÑÍÅÖËÀÊ»Ô .$" 
Προφίλ υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
qÀË¬ÐÐÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÑÍÄÍÏÈÊ½
ναυτικό, στο βαθμό Πλοιάρχου ή Μηχανικού
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÃÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
σε προσομοιωτές
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÐÄÆÏÀÑ½
και προφορικό λόγο
q¤ÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
qÏÍÙ¬ÏÕÍÖÐÀÆÌÎÐÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÁÏÄÑÀÌÈÊ»
ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και καλή δικτύωση
στη βιομηχανία της ναυτιλίας είναι επιθυμητές
Το κολλέγιο προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔ
των προσόντων
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
του διδακτικού του προσωπικού
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÀÊÀÃÇÀØÊ»ÊÀÑÀÉ¼ÓÐÇ
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα
βιογραφικά τους σημειώματα στo link: https://
swr.gr/BuMrd
Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο δραστηριοποιείται
στον χώρο της εκπαίδευσης 49 χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του,
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του
έμπειρους για να διδάξουν στον παρακάτω τομέα
εκπαίδευσης:
Καθηγητές Φαρμακευτικής
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑ»ÀÑÍÔÐÕÄÑÈÊ½ÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
διδασκαλίας
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
Βασικές αρμοδιότητες:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À
για την παράδοση της διδακτέας ύλης
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÃÈÄÉÀÆÓÆ»ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÃÈ½ÏÒÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
εκπαιδευτικού υλικού
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÐÍÖÃÀÐÑºÔ
και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους
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q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/vPuCO
°Í ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, κορυφαίος
εκπαιδευτικός οργανισμός, επιθυμεί να προσλάβει:
Μηχανικό Τεχνικής Εκπαίδευσης
Για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων
ÐÑÇÌÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀ°ÄÕÌÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÍÑÏÍÌÈÊ»Ô
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀ½ÑÍ°¢¥ ÑÄÕÌÈÊ½ÔÍÕÇ¬ÑÓÌ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε συνεργείο αυτοκινήτων-δικύκλων
qÌÎÐÄÈÔÐÑÇÃÈ¬ÆÌÓÐÇÁËÀÁÎÌ¥²
και δικύκλων
qÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÈÊÍ¿ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Επιθυμητά προσόντα:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑ¬ÉÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÄÊÀÈÃÄÖÑ»À½ÑÍÌ¢®¢
(θα συνεκτιμηθεί)
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/2KPZE

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ειδικός της Ομάδας Ready
(Καβάλα)
Προσφέρουμε μια απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης
φέρνοντας τους πελάτες, μέσω της τεχνολογίας, πιο
κοντά σε ό,τι αγαπούν. Ξεπερνάμε πάντα τις προσδοκίες
των πελατών μας, κάνοντας την καθημερινότητά τους
πιο συναρπαστική. Είμαστε δημιουργικοί, αεικίνητοι και ψάχνουμε καθημερινά τρόπους να γίνουμε
καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε η Ομάδα
3FBEZÑÇÔ Vodafone, είμαστε μια υπερομάδα. Είσαι
έτοιμος να γίνεις μέλος της;
Προσόντα:
q¢ÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÔÊÀÈ¬ÒÍÔÆÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
με τους πελάτες μας και παροχή φανταστικής
εξυπηρέτησης
q¢ÌÀÐÕ½ËÇÐÇÄJOUFSOFU BQQT TPDJBMNFEJBÊÀÈ
λειτουργικά συστήματα smartphones
είτε ως χόμπι, είτε επαγγελματικά
q¢ÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
πληροφοριών και βελτίωση γνώσεων
q±ÍÍÌ»ÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
της τεχνολογίας με απλά και κατανοητά λόγια
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ»ÃÈ¬ÒÄÐÇ
για εκμάθηση της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης
πελατών της Vodafone
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÄÌÀÀÈÑÍ¿ÌÑÀÈÆÌÎÐÄÈÔÑÄÕÌÈÊÎÌ
υπολογιστών ή service hardware
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSV"F9E και στο
ÒºÀÌÀÀÌÀÆÏ¬ÅÄÑÀÈ*OUFSOFU4PMVUJPOT4QFDJBMJTU
(Καβάλα).
Ευκαιρίες καριέρας στην Κύπρο! Εργοδότηση με
εποχιακά συμβόλαια ή ετήσια συμβόλαια-προοπτική
½ÌÈÇÔ ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ °Í Burger King Κύπρου
ψάχνει για νέα ταλέντα, με ενέργεια και ευχάριστη
προσωπικότητα για να στελεχώσει τα εστιατόρια
του σε όλες τις πόλεις της Κύπρου για τη θέση:
Εξυπηρέτησης Πελατών
Όλοι όσοι έχουν την ευκαιρία να είναι στην ομάδα
του Burger King θα λάβουν όλη την απαραίτητη
εκπαίδευση με βάση τα πρότυπα της αλυσίδας, καθώς
και ευκαιρίες ανέλιξης σε διευθυντικές θέσεις!
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄ¼ÏÀÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÏ½ÍÈÀ
θέση
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
προτέρημα
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Οφέλη και απολαβές:
q¦ÀÒÀÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô ÄÖÏÎ
καθαρός ετήσιος μισθός)
q²ÍÏÇÆ¼ÀÐÍÖÃÎÌºÕÏÈÊÀÈÐÄË»ÏÓÔ
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
qÏÍÐÅºÏÄÑÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÁ¬ÐÇ
όλα τα πρότυπα της αλυσίδας
qË»ÏÇÔÃÇ½ÐÈÀÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qËÇÏÓºÌÇÄÑ»ÐÈÀ¬ÃÄÈÀÇÄÏÎÌ
qÏÍÐÅºÏÄÑÀÈÃÓÏÄ¬ÌÃÈÀÍÌ»
qÓÏÄ¬ÌÀÄÏÍÍÏÈÊ½ÄÈÐÈÑ»ÏÈÍÆÈÀ¦¿ÏÍ
qÏÍÐÅºÏÄÑÀÈÆÄ¿ÀÄÌÎÏÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
(υπόκειται στην πολιτική της εταιρίας)
q¦ÏÀÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇÃÓÏÄ¬ÌÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»
περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια
q¢ÊÑÓÑÈÊ»Ê¬ÏÑÀÆÈÀ ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
του ομίλου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/
xVewK με τον κωδικό (ΒΚ_CY).
Η εταιρία Αργώ, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών ειδών συσκευασίας
επιθυμεί να προσλάβει:
Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών
O κατάλληλος υποψήφιος, που θα έχει την ευθύνη
διαχείρισης πελατολογίου σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÑÍÖ.40GGJDF
qºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔ
πωλήσεις (Β2Β)
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΥΠ1,
στο fax: 210 6625500 ή στο link: https://swr.gr/
-HP,K. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα τηρηθεί
αυστηρή εμπιστευτικότητα.
Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιριών
με έδρα την Αθήνα και περισσότερους από 4.500
εργαζόμενους, έχει παρουσία σε 12 χώρες στην
ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και νοτιοανατολικής
Ευρώπης, ο οποίος παρέχει εξειδικευμένα προϊόντα
και υπηρεσίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές και
συνέχεια στη σελ. 18

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΚΟΡΕΛΚΟ δραστηριοποιείται στον
χώρο της εκπαίδευσης 49 χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεχούς
ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του επιθυμεί να εντάξει στο
ανθρώπινο δυναμικό του:

Καθηγητή Προγράμματος
Σπουδών «Φωτοβολταϊκά»
Απαιτούμενα προσόντα:
qΕργασιακή εμπειρία
qΕκπαίδευση συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας
qΠροϋπηρεσία ως καθηγητής επιθυμητή
qΆριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
qΆριστη χρήση υπολογιστή (Word, Excel, internet)
qΕυχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
qΎπαρξη διαθέσιμου υλικού διδασκαλίας
qΔυνατότητα επεξεργασίας υλικού διδασκαλίας
Βασικές αρμοδιότητες:
qΕπικοινωνία με σπουδαστές και απάντηση ερωτημάτων
qΣχεδιασμός και πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων
σε κατάλληλους χώρους
qΕπεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν cv στο link: https://swr.gr/zY2BN.

Ελληνική εταιρία ενδυμάτων με δυναμική παρουσία στον
χώρο και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, επιθυμεί να
προσλάβει για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη:

Υπάλληλο Αποθήκης
Περιγραφή θέσης:
qΔιεκπεραιώνει τις διαδικασίες φόρτωσης
εκφόρτωσης τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας
qΔιεκπεραιώνει δραστηριότητες της αποθήκης
ετοίμων (παραλαβή, αποθήκευση, έλεγχος,
αποδέσμευση προϊόντων)
qΕλέγχει την ποιότητα και τη συσκευασία των ειδών
που παραλαμβάνει, τα κωδικοποιεί, διεκπεραιώνει
διαδικασίες εισαγωγής, διευθετεί πιθανές δυσχέρειες
qΕκτελεί τις εργασίες διανομής, εξασφαλίζοντας
την ποσοτική παράδοση των εμπορευμάτων
qΕντάσσεται στην ομάδα διαχείρισης αποθήκης
και ενδυναμώνει το έργο της
qΠραγματοποιεί απογραφή των αποθεμάτων
Προφίλ υποψηφίων:
qΓνώση χειρισμού Η/Υ
qΠροϋπηρεσία σε επιχειρήσεις με οργανωμένα
συστήματα αποθήκης επιθυμητή
qΙκανότητα επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά
qΕυχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα,
ομαδικό πνεύμα εργασίας
qΗλικία μέχρι 28 ετών
Παροχές:
qΑνταγωνιστικές αποδοχές
qΆριστες συνθήκες εργασίας
σε ευχάριστο περιβάλλον
qΔυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική
και αναπτυσσόμενη εταιρία
Αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας με το βιογραφικό
απαραίτητη στο link: https://swr.gr/ADEvM υπόψη κ.
Κίτσος Αλ.

Η εταιρία Κωσταρέλος για το κατάστημά της στο Κολωνάκι,
επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρα-Barista
Απαραίτητα προσόντα:
qΕργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον
2 ετών
qΕπικοινωνιακές δεξιότητες με ποιοτική εξυπηρέτηση
προς τους καταναλωτές
qΑπαραίτητα τα καλά αγγλικά
qΑπολυτήριο λυκείου/επιθυμητό πτυχίο ανώτερης
σχολής
qΒασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
qΟμαδικό πνεύμα εργασίας
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικές αποδοχές
qΣυνεχή εκπαίδευση-σεμινάρια barista
qΕξειδικευμένες γνώσεις και προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τους στο link: https://
swr.gr/kfsPL. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η RAINBOW WATERS, εταιρία ψυκτών, οικιακών φίλτρων
και εμφιαλωμένου νερού ζητά για πλήρη απασχόληση στη
Θεσσαλονίκη:

Οδηγό
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/tbS3R.

Άτομα για το Τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων
Αποστολή μας: Στο Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι στο επίκεντρο
της προσοχής μας. Θέλουμε πραγματικά να τον καλοδεχθούμε,
να τον ακούσουμε και μιλώντας ειλικρινά να τον βοηθήσουμε
και να τον διευκολύνουμε να κάνει τη σωστή επιλογή είδους.
Φροντίζουμε να ικανοποιηθεί απόλυτα, να είμαστε μια αξέχαστη
εμπειρία και να μας επισκεφθεί ξανά.
Κάθε μέρα:
qΣτο τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων Tzambaspiti.gr φροντίζουμε
για τον έλεγχο και συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας
qΑναλαμβάνουμε την προετοιμασία, τον προγραμματισμό και
τον έλεγχο των παραλαβών και παραδόσεων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αποθεμάτων και την επικοινωνία με
τους προμηθευτές
qΑσχολούμαστε με τις ενημερώσεις στο πρόγραμμα ERP, την
επεξεργασία στοιχείων στο Εxcel και τη διατήρηση του αρχείου
δίνοντας προσοχή και σημασία στη λεπτομέρεια
Για σένα:
qΟποιαδήποτε εμπειρία σε διαχείριση αποθεμάτων
θα βοηθήσει αλλά δεν είναι απαραίτητη
qΣίγουρα θα πρέπει να έχεις πολύ καλή γνώση χειρισμού
του υπολογιστή και του Εxcel
qΒασικά στοιχεία του χαρακτήρα να είναι το χαμόγελο,
η ευγένεια και η ειλικρίνεια, η οργάνωση και η πειθαρχία
Εκπαίδευση:
qΘα χρειαστείς ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης

H Απικίαν Συσκευαστική Α.Ε. αναζητά συνεργάτη με δυναμική προσωπικότητα και πολλή όρεξη για την υποστήριξη
ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.packmarkt.com:

Στέλεχος Υποστήριξης
Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος ΑΕΙ- ΤΕΙ
qΠροϋπηρεσία σε διαχείριση e-shop
qΑγγλικά Proficiency
qΓνώση MAGENTO 1, 2- Photoshop, SEO, ηλεκτρονικού
μάρκετιγκ
qΚάτοχος διπλώματος Ι.Χ.
qΠροσεγμένη εμφάνιση, δυναμικός χαρακτήρας
qΈδρα εταιρίας: ΒΙΠΕ Σίνδου
Παρακαλούμε μη στέλνετε βιογραφικά που δεν τηρούν της
απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αποστολή στο link: https://
swr.gr/j8ARG.

45 εργάσιμων ημερών με ωράριο 6 ωρών/ημέρα
qΣε αυτό το διάστημα το τμήμα εκπαίδευσης θα σου παρέχει
τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σου, ώστε να ενσωματωθείς στη φιλοσοφία της εταιρίας ακόμη κι αν δεν διαθέτεις
σχετική εμπειρία
qΤο μόνο που χρειάζεται είναι η θέλησή σου για μάθηση
qΟλοκληρώνοντας συνεχίζεις μαζί μας, εφόσον το θέλεις και
σου ταιριάζει, επιλέγοντας 6 ή 8 ώρες την ημέρα σύμφωνα
με τις αρμοδιότητες της θέσης σου
Σίγουρα να ξέρεις:
qΦροντίζουμε να δίνουμε στους ανθρώπους μας την ανταμοιβή
που τους αξίζει, να τους βοηθάμε να είναι ευχαριστημένοι και
να τους γεμίζει αυτό που κάνουν
qΓι’ αυτό θα έχετε μόνιμη εργασία με σύμβαση αορίστου
χρόνου από την 1η μέρα της εκπαίδευσης
qΑπολαβές: από την 1η μέρα της εκπαίδευσης
με τον βασικό μισθό που αναλογεί
Το ωράριο διαμορφώνεται βάσει προγράμματος κατά τις ώρες
που το κατάστημα είναι ανοιχτό (9 π.μ.-9 μ.μ. καθημερινές και
9 π.μ.-5 μ.μ. Σάββατο) με ένα κυλιόμενο ρεπό την εβδομάδα. Η
όλη επικοινωνία για το κλείσιμο της συνέντευξης θα γίνεται
μέσω e-mail ή Facebook, γι’ αυτό θα θέλαμε το mail σας και
ο λογαριασμός σας στο Facebook να είναι έγκυρα.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/ZGJNB.

Ξένη εταιρία με δραστηριότητα στις υπηρεσίες τουρισμού
με ήδη 4 υποκαταστήματα στην Ελλάδα ζητά:

Διευθύντρια
Marketing & Πωλήσεων
άνω των 35 ετών
Παρέχονται σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ασφάλιση, ιδιωτική ασφάλιση, εταιρικό αυτοκίνητο, καθώς και bonus
παραγωγικότητας αναλόγως επίτευξης στόχων. Βασικά
προσόντα: Άριστη γνώση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον
της αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία στη διαχείριση, διοίκηση και κατεύθυνση προσωπικού, καθώς και εκπαίδευση
προσωπικού και δημιουργία συνεργαζόμενου δικτύου
ανεξαρτήτων συνεργατών σε πανελλαδικό επίπεδο. Χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, με δυνατότητα ταξιδιών.
Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.gr/7wy8g.

Financial Accountant
ACC/FIN 134
Optimal HR Group on behalf of its client, leader in Logistics
Equipment & Automation, is looking to recruit a Financial
Accountant. The successful candidate will support the
Financial Director in managing the finances of the company.
Maintaining the integrity of the accounts and ensuring the
implementation of the Group guidelines.
Responsibilities:
qCompliance with accounting standards and Group
guidelines
qMotor cash flow
qCredit Control
qCarry out and analyze credit checks on customers
qInventory control
qResponsible for tax matters
qResponsible for banks’ transactions
qAccounts payable-receivable
qManagement of customers’ paychecks
qDealing with external parties such as auditors, tax
advisors, tax authorities and preparing of information
for such parties
qMonitor and report of expenses and payments
qSuppliers’ payments
qCarry out and analyze credit checks on customers
qCompany’s payroll
qExecute processes of hiring procedures
as well as contract terminations
qMonitoring of assets
qInterim financial statements
qYearend financial statements and notes
qIn addition to the duties and responsibilities listed,
the suitable candidate may be required to perform
other duties assigned by the Finance Director
Requirements:
qPrevious experience of 3-5 years in similar role
qBachelor in Accounting or Finance (B’ signature)
qSAP (BW) User
qStrong Qualitative-Quantitative & Analytical skills
qEfficient Time Management
qOrganizational, Communication & Interpersonal skills
qCreative problem solving-Attention to Detail
qPeople management skills
qFlexibility, Integrity, Adaptability, Resilient
qCorporate attitude
qCompliance & Accountability
qProblem Solving-Results Orientation
qTeamwork-Effective team building
qFluency in english
Send your cv to this link: https://swr.gr/fwUql.

Ο όμιλος Andronis Exclusive ζητά:

Διακοσμητή Εσωτερικών
Εξωτερικών Χώρων

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr), εταιρία
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης σταδιοδρομίας και στελέχωσης θέσεων, για λογαριασμό συνεργάτη της, εταιρίας παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αναζητά:

Απαραίτητα προσόντα:
qΔιαθεσιμότητα για ταξίδια
qΆριστη γνώση αγγλικών
Η εταιρία προσφέρει:
qΜόνιμη απασχόληση
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/yTJiP.

Βοηθό Λογιστή
για την περιοχή της Αθήνας
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει:
qΤην υποστήριξη σε βασικές λογιστικές εργασίες,
όπως καταχώρηση τιμολογίων, υποβολή ηλεκτρονικών
μισθωτηρίων, ρυθμίσεων και λοιπών αρχείων
στο Τaxis, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων
qΤην παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξη
λειτουργώντας ως πρώτη γραμμή επικοινωνίας/επαφής
με τους πελάτες
qΤην πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών σε δημόσιες
υπηρεσίες
Για την επιτυχή πλήρωση των αρμοδιοτήτων
του θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
qΠτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής ή συναφούς αντικειμένου
q1-2 χρόνια εργασιακή εμπειρία, ιδανικά σε λογιστικό
γραφείο
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
qΥψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες
διαπραγμάτευσης και επινοητικότητα
στην αντιμετώπιση προβλημάτων
qΕστίαση στην ικανοποίηση των πελάτων
και αποτελεσματική διαχείριση πελατειακών
σχέσεων σε καταστάσεις με αυστηρές προθεσμίες
και χρονοδιαγράμματα
qΑυθεντικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο της λογιστικής,
διάθεση εμβάθυνσης στις εφαρμογές της και ικανότητα
εργασίας σε ομάδα
qΥπευθυνότητα, συνέπεια και ευσυνειδησία
στην ομάδα εργασίας του καθώς και στον χειρισμό
προσωπικών δεδομένων
qΔίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο link:
https://swr.gr/SNLC2 σημειώνοντας τον κωδικό (ΛΟΓ_101).

Το Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες αποτελεί ένα από
τα κορυφαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ήδη από το 1914, όταν
ξεκίνησε τη λειτουργία του, το ξενοδοχείο έγινε σύμβολο
του νησιού με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του στα πρότυπα της Γαλλικής Ριβιέρας. Μετά την ανακαίνισή του, που
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2009, το ξενοδοχείο σήμερα
διαθέτει 44 δωμάτια και 8 σουίτες, η εσωτερική διακόσμηση
των οποίων βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον χαρακτήρα
και την ιστορία του. Περισσότερα από 100 χρόνια μετά την
πρώτη μέρα λειτουργίας του το Poseidonion Grand Hotel
εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς των Σπετσών,
όντας ταυτισμένο με την κοσμοπολίτικη ιστορία του:

Η εταιρία Mymedstore που δραστηριοποιείται στον χώρο της
κατ΄οίκον νοσηλείας στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης
και βελτίωσης των υπηρεσιών της επιθυμεί να προσλάβει
νέο προσωπικό για τη θέση του:

Στέλεχος για το Τμήμα
Εκδηλώσεων και Catering

Πωλητή
Ιατρικού Επισκέπτη

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει 3ετή εμπειρία
σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο τουριστικής σχολής
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕμπειρία στην πώληση και στη διοργάνωση εκδηλώσεων,
γαμήλιων δεξιώσεων και εξωτερικού catering
Επιθυμητά προσόντα:
qΆριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
qΥψηλό αίσθημα ευθύνης
qΣυνέπεια, υπευθυνότητα
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q12μηνη απασχόληση
qΑποδοχές αναλόγως προσόντων
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο link:
https://swr.gr/eEbax. Συστάσεις απαραίτητες.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:
qΑπόφοιτος-η ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε τμήμα marketing
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στον τομέα
των πωλήσεων σε έλκη κατακλίσεων
qΔυναμική προσωπικότητα
qΑνεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
και διαπροσωπικών σχέσεων
qΔίπλωμα οδήγησης
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qBonus παραγωγικότητας
qΔυνατότητες εξέλιξης
qΕταιρικό αυτοκίνητο
qΕταιρικό τηλέφωνο
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BGalU.

Γραφίστας
για τη στελέχωση τμήματος
multimedia, εκδοτικού οίκου
Άριστη γνώση Flash, Photoshop και Illustrator, καθώς και
της αγγλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία επιθυμητή.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/dSYGE.
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ΕΣΤΙΑΣΗ
Εμείς, η ομάδα της Market in μοιραζόμαστε το ίδιο
εργασιακό πάθος και ένα κοινό όραμα ως 100%
ελληνική αλυσίδα super market, συνοικιακών καταστημάτων, που διακρίνονται για την ποιότητα των
προϊόντων της στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
Είμαστε υπερήφανοι για την ανοδική μας πορεία καθώς
διακρινόμαστε για την εξυπηρέτηση που μόνο εμείς
χρόνια τώρα, γνωρίζουμε και μπορούμε παρέχουμε
στους πελάτες μας. Η Market in η πλέον αναγνωρισμένη και αγαπημένη αλυσίδα καταστημάτων Super
Market στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της
επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:
Υπάλληλο Bake Off (BO09/18)
για το κατάστημα μας στην Παλλήνη
Βασικές αρμοδιότητες:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε παρασκευή
καφέ, σάντουιτς και ψήσιμο σφολιατοειδών
qΚαλωσόρισμα και ποιοτική εξυπηρέτηση
πελατών, πάντα με χαμόγελο και ευγένεια
qΔιάθεση για εξυπηρέτηση και ικανότητα
στην πώληση
qΥπεύθυνη χρήση ταμείου
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
qΣυνέπεια και δέσμευση με τις αξίες της Market in
qΚάτοικος της ευρύτερης περιοχής Παλλήνης
Η εταιρία παρέχει:
qΔυναμικό εργασιακό περιβάλλον σε μια συνεχές
αναπτυσσομένη ελληνική εταιρία
qΠλήρες πακέτο αποδοχών
Είστε επικοινωνιακοί, ευχάριστοι και χαμογελαστοί;
Πιστεύετε στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη;
Kάντε τώρα την αίτηση σαs και γίνετε μέλος της πιο
Market in Ομάδας στο link: https://swr.gr/3LNxr.
Όλα τα CV θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια
ενώ θα απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν
τα παραπάνω κριτήρια.
To εστιατόριo PIZZA HUT Αγίου Ι. Ρέντη ζητά:
Προσωπικό Κουζίνας
μερικής απασχόλησης με ενθουσιασμό
& πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 18-30 ετών
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο link:
https://swr.gr/qj7Me.
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στoν
Νέο Κόσμο ζητά άτομο για το πόστο του:
Service
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία
στο link: https://swr.gr/xHPWh, τηλ.: 214 6871
200 Fax: 211 800 48 85.
Το ξενοδοχείο O&B Athens Boutique Hotel ζητεί:
Σερβιτόρα
άμεσα για δίμηνη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε εστιατόριο
qΕυχάριστη προσωπικότητα
qΆριστη γνώση αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε ξενοδοχείο
qΓνώση μπουφέ-μπαρ
qΓνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/IzVXw.
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Βlue Lagoon Resort
στην Κω ζητεί για τη νέα σεζόν 2018:
Room Service
Απαιτούμενα προσόντα:
qΑπόφοιτο λυκείου
qΕλάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
qΆριστη αγγλικών
qΟμαδικότητα στην εργασία κι ευχέρεια
στην επικοινωνία
qΔυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
qΙκανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
& πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη,
ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
Η εταιρία προσφέρει:
qΕλκυστικό πακέτο παροχών
qΕυχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές εξέλιξης-Διαμονή και διατροφή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία υπόψη
του προϊσταμένου ανθρώπινου δυναμικού κ. Γεωργίου Σακέρογλου στο link: https://swr.gr/1hLaF,
°ÇËq¨ÀÉ
Το 5* ξενοδοχείο Aqua Luxury Suites, που βρίσκεται στη Σαντορίνη, ζητεί να καλύψει τη θέση των:
Μάγειρα Β’ & Μάγειρα Γ’
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
qΑπόφοιτος σχολής μαγειρικής και άριστη
γνώση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας
και διαχείρισης των τροφίμων (HACCP)
qΕυχάριστος χαρακτήρας και πνεύμα ομαδικότητας
qΆριστη γνώση αγγλικών
Προσφέρονται:
qΟικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων
qΔιαμονή για εργαζομένους
qΣταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
qΔυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το CV με φωτογραφία στο link: https://swr.gr/C31pF. Όλες οι αιτήσεις
αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η
ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο προς τους
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
των θέσεων.

Yπεύθυνος/η Εξυπηρέτησης
& Λειτουργίας Σάλας
Η εταιρία: Η παλιαΑγορα είναι μια από τις παλαιότερες
και πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον τομέα της
εστίασης με μια σειρά επιτυχημένων εστιατόριωνμπαρ στο ενεργητικό της, όπως το Lajoya, το Deals,
το Eleven. Η θέση θα αναφέρεται στον διευθυντή
καταστήματος. Θα αναφέρονται σε αυτόν/η οι υπεύθυνοι βάρδιας, οι σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων,
καθώς και ο υπεύθυνος καθαριότητας. Ο κατάλληλος
υποψήφιος χρειάζεται να έχει 3 χρόνια εμπειρίας σε
αντίστοιχη θέση σε all day εστιατόριο, ικανότητα να
διαχειρίζεται μεγάλη σάλα 200 και πλέον καθισμάτων με πελάτες υψηλών απαιτήσεων, καθώς και να
έχει αποδεδειγμένα οργανώσει και ηγηθεί ομάδων
εξυπηρέτησης με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο κύριος
σκοπός της θέσης: Η άριστη λειτουργία της σάλας
και η εξυπηρέτηση των πελατών της παλιαςΑγορας, η έμπνευση και η ανάπτυξη των ανθρώπων,
η παρουσίαση και η μεταφορά της κουλτούρας που
εκπροσωπεί και των οφελών των γευμάτων μας
στους πελάτες μας, καθώς και η διαμόρφωση και η
ανάπτυξη μιας εξαιρετικής ομάδας σερβιτόρων και
ενός άριστου κλίματος συνεργασίας μεταξύ όλων των
συνεργατών του/της με σκοπό τη σωστή εξυπηρέτηση.
Τυπικά προσόντα: Πτυχίο από ανώτερη σχολή εστιατορικής, restaurant management, hotel management
ή συναφών σχολών, άριστη γνώση Ελληνικών και
Αγγλικών, Powerpoint, Excel, Word. Η εκπαίδευσή
του σε σχολή εξωτερικού και ενασχόλησή του με
τη μαγειρική θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.
Ουσιαστικά προσόντα: Να διοικεί μέσα από τακτικές
επίσημες συναντήσεις on and off the job training,
να εμπνέει και να υποστηρίζει τους ανθρώπους σε
κάθε φάση της εργασίας τους, να επικοινωνεί άριστα
γραπτώς και προφορικώς, να αγαπάει την εξυπηρέτηση και το καλό φαγητό. Να μπορεί να ξεχωρίζει τη
φιλική από την επαγγελματική σχέση και να κρατάει
τις σωστές αποστάσεις.
Αποδοχές: Σύμφωνες με τις αντίστοιχες θέσεις της
ελληνικής αγοράς και ανάλογες με τα προσόντα.
Επιπλέον παροχές: Δυνατότητες ουσιαστικής
εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.
HS%7Q ÑÇËq±®ÑÏ¬ÆÊÀ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Blue Lagoon Village
στην Κέφαλο της νήσου Κως ζητεί για τη νέα σεζόν 2018:
Σερβιτόρο Α’
Απαιτούμενα προσόντα:
qΠτυχίο σχολής ξενοδοχειακών-τουριστικών
επαγγελμάτων, πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι.
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
qΕλάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
qΆριστη γνώση αγγλικών, γνώση δεύτερης
γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
qΕυχέρεια στην επικοινωνία
και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός
χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
qΟμαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια
στην επικοινωνία
qΔυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
Η εταιρία προσφέρει:
qΕλκυστικό πακέτο παροχών
qΕυχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΔιαμονή και διατροφή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία υπόψη του προϊσταμένου ανθρώπινου δυναμικού κ.
Γεωργίου Σακέρογλου στο link: https://swr.gr/
I'Z °ÇËq¨ÀÉ
H Thanos Hotels & Resorts, Πάφος-Κύπρος
ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για το
ξνοδοχείο Anassa στις ακόλουθες θέσεις:
Σερβιτόροι Α’, Σερβιτόροι Β’
Τι προσφέρουμε: Προσφέρεται ένα εξαιρετικά
ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας
και προσόντων, έξι μέρες εργασίας, 2 μέρες τον
μήνα ετήσια άδεια. Συμπεριλαμβάνονται τα γεύματα
σε ώρα εργασίας στο εστιατόριο προσωπικού.
Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες:
qΤουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων
ξενοδοχεία
qΕξαιρετική γνώση της ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας
qΟμαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα
Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, δεν θα
ληφθούν υπόψη και δεν θα απαντηθούν. Αποστολή
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/wgy1m.
Το εστιατόριο «Ψωμί και Αλάτι» στo Χαλάνδρι ζητά:
Σερβιτόρους
Προσόντα:
qΠτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
qΠροϋπηρεσία 2 ετών σε a la carte εστιατόριο
qΘετική συμπεριφορά με πνεύμα ομαδικότητας
qΣυνέπεια
qΟργάνωση
Η εταιρία μας προσφέρει:
qΕπαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον
εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας
qΕκπαίδευση
qΔυνατότητα εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/0IOWV.
Το 5* ξενοδοχείο Aqua Luxury Suites, που βρίσκεται στη Σαντορίνη, ζητεί να καλύψει τη θέση των:
Σερβιτόρου Α’ & Σερβιτόρου Β’
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία
σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
qΑπόφοιτος ξενοδοχειακής σχολής

qΑπαραίτητη η γνώση αγγλικών
qΕυχάριστος χαρακτήρας και πνεύμα ομαδικότητας
qΓνώση ξένων γλωσσών
Προσφέρονται:
qΟικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων
qΔιαμονή για εργαζομένους
qΣταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
qΔυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα με φωτογραφία στο link: https://swr.gr/
n2EKS. Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με απόλυτη
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά
μόνο προς τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις των θέσεων.
Tor Hotel Group, with a significant history in
hospitality for more than 90 years in Northern
Greece, is seeking to recruit for Excelsior Hotel, an
exceptional 5* Luxury boutique hotel in Thessaloniki,
a talented professional as a:
Head Waiter-Waitress for Be*Restaurant
Location: Thessaloniki, Greece
Position Summary: The Head Waiter-Waitress
will have to deliver exceptional service, supervise
and work effectively with the restaurant team to
achieve the highest guest satisfaction regarding
food quality and service execution.
Key responsibilities:
qEnsure a polite and warm welcome
to all guests and a pleasant interaction
with them according to company’s standards
qTake food and drink orders; offer menu
recommendations upon request; provide
detailed information regarding the menu
qEnsure the efficient operation of the department
and assist the Restaurant Manager in all F&B duties
qPreserve excellent levels of customer service;
respond to all guest requests-complaints
qMaintain at all times a high standard
of personal appearance and hygiene
qFollow all health and safety company
regulations
Requirements:
qProven working experience minimum 2-3 years as
a Head Waiter-Waitress in a fine dining restaurant
ideally within a 4*or 5* Luxury Hotel
qExcellent knowledge of greek and english language
qStrong communication and presentation
abilities
qPleasant personality with enviable customer
service skills, passionate about the job
and focused on providing high quality results
qDegree-Diploma in Hospitality would be an asset
qGood experience with cash register and
ordering information system (Micros, POS)
Tor Hotel Group offers an excellent & professional
working environment, daily meals and further career
development. Please send an updated CV with
recent photo to this link: https://swr.gr/BPLeh. All
applications will be treated as strictly confidential.
www.torhotelgroup.gr.
Το ξενοδοχείο Elysium Boutique Ανάληψη Χερσονήσου Κρήτης ζητεί:
Β’ Μάγειρα (εποχική απασχόληση)
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχεία 5 αστέρων τουλάχιστον 2 σεζόν
qΠροηγούμενη εμπειρία σε κρύα και ζεστή
κουζίνα
qΕπαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
qΓνώσεις ΗACCP
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα
qΟμαδικό πνεύμα
Η εταιρία μας προσφέρει:
qΟικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων
qΔιαμονή και διατροφή
qΔυνατότητες εξέλιξης
qΕπαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
qΔυνατότητα διαμονής σε κατοίκους εκτός
Κρήτης
qΣυνεχής εκπαίδευση (on the job training)
Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία
δεν θα γίνονται δεκτά. Για αποστολή βιογραφικών
και αιτήσεων (υποχρεωτικά με πρόσφατη έγχρωμη
φωτογραφία) στο link: https://swr.gr/SCqg1.
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Ιωαννίνων, ένας από τους
μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά
να προσλάβει:
Πτυχιούχους Μαγειρικής Τέχνης
ΙΕΚ ή Ισότιμου Τίτλου
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο Μαγειρικής Τέχνης ΙΕΚ ή ισότιμο τίτλο
qΕμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
qΕργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5ετή
Επιθυμητά προσόντα:
qΆριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
qΥψηλό αίσθημα ευθύνης
qΙκανότητα διαχείρισης τάξης
qΙκανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
qΣυνέπεια-υπευθυνότητα
qΠιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/3LYpK.
H γαλλική πολυεθνική εταιρία PAUL αναζητά για
τα καταστήματά της άτομα για τη θέση:
Υπεύθυνος/η Βάρδιας
Με ηγετική θέση στον χώρο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής και café-εστίασης και με παρουσία σε
πάνω από 30 χώρες, αναγνωρίζουμε ότι η ομάδα των
ανθρώπων μας είναι το απαραίτητο συστατικό για την
άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Μοιραζόμαστε
αξίες, όπως Quality-Freshness-Service-Cleanliness.

Οι αρμοδιότητές σας:
qΔιερευνά τις ανάγκες των πελατών και προτείνει
τα κατάλληλα προϊόντα, ενημερώνει, ακούει και
συμβουλεύει τους πελάτες, ενεργή συμμετοχή στο
κομμάτι της πώλησης
qΕλέγχει το στήσιμο και την πληρότητα της βιτρίνας
πώλησης (προϊόντα, ταμπελάκια, καθαριότητα)
qΕκπαιδεύει τους νέους συνεργάτες στο πόστο
της πώλησης
qΈχει την ευθύνη της διαχείρισης των ταμείων
της βάρδιας
qΕίναι υπεύθυνος για την τιμολόγηση
παραγγελιών χονδρικών πωλήσεων
qΕλέγχει την ορθή διαδικασία κλεισίματος
καταστήματος
qΣυντονίζει και επιβλέπει το προσωπικό με σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος
qΕλέγχει την καθαριότητα και την ευταξία
του καταστήματος
qΣυμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού
περιβάλλοντος
qΕνεργεί με ήθος και ειλικρίνεια
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης
& παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη
qΓνώσεις Micros POS και Microsoft Office
qΆριστη ικανότητα επικοινωνίας σε ελληνικά
και αγγλικά
qΑπαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα
(καθαρό ποινικό μητρώο & πιστοποιητικό υγείας)
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½¢¨¢°ÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÔÐÑÇÌÖÆÈÄÈÌ»
και ασφάλεια τροφίμων θα ληφθεί θετικά
υπόψη
qΠαρατηρητικότητα, μεθοδικότητα
και αποφασιστικότητα
qΟμαδικότητα και συνεργασία
qΔυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα
qΙκανότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά
υπό συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει:
qΠλήρη απασχόληση
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
qΕκπαίδευση
qΕργασία σε ευχάριστους χώρους
qΔυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
qΕταιρική έκπτωση
Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος της δυναμικής
μας ομάδας στείλε μας το βιογραφικό σου στο link:
https://swr.gr/UH1sN, http://www.paul-international.
com, become a fan of PAULGreece.
Το ξενοδοχείο 4 αστέρων Castello Village Resort
στο Σίσσι Λασιθίου Κρήτης επιθυμεί για άμεση
πρόσληψη:
Α’-Β’ Μάγειρα Ζεστής Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:
qΞενοδοχειακή εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση
qΑπόφοιτος/η μαγειρικής σχολής
qΕμπειρία σε κεντρική κουζίνα
qΓνώση της αγγλικής γλώσσας
qΓνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
qΠιστοποιητικό υγείας
Επαγγελματικές ικανότητες:
qΕυχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα
qΕυχέρεια στην επικοινωνία
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qΕργασία έως 31 Οκτωβρίου 2018
qΕξαιρετικές συνθήκες διαμονής
qΠλήρη διατροφή
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
qΥψηλές αποδοχές
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://
swr.gr/cNdqC. Συστάσεις απαραίτητες. Τα βιογραφικά
θα παραμένουν υπό πλήρη εχεμύθεια στο αρχείο του
HR department της εταιρίας μας για διάστημα 12
μηνών και δεν θα προωθούνται σε άλλες εταιρίες.
Η Γευσήνους, η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής
εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές
στην Ελλάδα ζητά:
Βοηθό Κουζίνας
για την μονάδα παραγωγής της
Προφίλ υποψηφίων:
qΕργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
qΚάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/gJKuy.
Το ξενοδοχείο Elysium Boutique στην Ανάληψη
Χερσονήσου Κρήτης ζητεί:
Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα
qΤουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων
qΆριστη γνώση αγγλικών
qΆριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
qΓνώστης κρασιών, με γνώσεις menu,
απογραφών, κοστολόγησης
qΟργανωτικός, επικοινωνιακός και δυναμικός
χαρακτήρας.
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα
qΟμαδικό πνεύμα
Η εταιρία μας προσφέρει:
qΟικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων
qΔυνατότητες εξέλιξης
qΕπαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
qΔυνατότητα διαμονής σε κατοίκους εκτός
Κρήτης
qΣυνεχής εκπαίδευση (on the job training)
Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία
δεν θα γίνονται δεκτά. Για αποστολή βιογραφικών
και αιτήσεων (υποχρεωτικά με πρόσφατη έγχρωμη
φωτογραφία) στο link: https://swr.gr/yFG8u.

H Aria Fine Catering ζητάει:
Operation Manager
για μόνιμη απασχόληση
Για τη θέση απαιτούνται:
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
τουλάχιστον 3 έτη
qΆριστη γνώση προετοιμασίας και διεξαγωγής
δεξιώσεων, συνεδρίων κτλ.
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΆριστες διοικητικές ικανότητες
qΕυχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα
qΕπαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
qOμαδικό πνεύμα συνεργασίας
qΠολύ καλή γνώση Η/Υ
qÑÖÕ¼Í ¢¥ °¢¥»ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
Επιθυμητά προσόντα:
qΔεύτερη ξένη γλώσσα
qΓνώση προγράμματος Softone
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε Catering
Αποστολή CV στο link: https://swr.gr/rC2NS.
With origins in Group Catair in 1996, and founded
in Toulouse (France), Newrest is the only major
catering company active in all catering and related
hospitality segments including airline catering,
buy-on-board, duty-free on board, rail catering,
concession retail, contract catering, health care,
education, remote site and support services. Newrest
would like to recruit a young graduate as:
Junior Production Manager
To take part in a 12 months training program in
Athens with the final objective to be relocated
abroad in one of Newrest’s various subsidiary
all over the world
Education & Skills:
qAge up to 30 years old
qUniversity degree, preferably in Food Safety
Technology or Agrifood Engineering
qPrevious experience in catering will
considered a real plus but is not prerequisite
qVery good knowledge of english language,
knowledge of other languages will
qΒe considered an asset
qMobility oriented
Responsibilities: Attached straight to the Unit
Manager, the production manager will be in charge
of all the Production Department including Planning,
Preparation and Cooking Sections, Bakery-Pastry,
Cold preparation and Portioning Sections, Tray setup/Food Packing Section.
All applicants are requested to send detail cv, until
28/09/2018 to his link: https://swr.gr/GPLQW.
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία Απολλώνιον
ΑΒΕΕ, η οποία διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο
29 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της
Αθήνας, ζητά να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:
Ψήστη
για το κατάστημα του Χολαργού
Προφίλ υποψηφίων:
qΟμαδικότητα
qΕπαγγελματισμός
qΔεξιότητες επικοινωνίας
Η εταιρία προσφέρει:
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΑσφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
qΕκπαίδευση
qΠροοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.
gr/5UMX1 ή στο φαξ: 210 6694150 υπ’ όψιν της
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Όλες οι αιτήσεις
θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
MarBella S.A., a hotel company that operates in
an idyllic location at the South-East side of Corfu
Island two luxurious 5* properties; the Marbella
Corfu Hotel and the MarBella Nido Suite Hotel &
Villas (due to open May 2018) is now recruiting
for 2018 season:
Restaurant & Bar Team Members
Qualifications, Skills & Role:
qProvide top quality services according
to the departmental SOPs
qPrevious experience in 4 or 5 star property
would be preferred
qExcellent verbal and written command
of greek and english language. Additional
language knowledge would be consider
an extra asset (German or French)
qGuest focused and proactive approach
with a can do attitude
qOutgoing and pleasant personality
qConsistently offer professional, friendly
and engaging service
qFollow outlet policies, procedures and service
standards
qFollow all safety and sanitation policies
when handling food and beverage
qPrevious Point of Sale System experience
preferred
qExcellent communication and organizational skills
qHighly responsible and reliable
qAbility to work well under pressure in a fast
paced environment
qAbility to work cohesively as part of a team
qAbility to focus attention on guest needs,
remaining calm and courteous at all times
Benefits:
qCompetitive remuneration package
qMeal Plan and Shared Accommodation
qDynamic and highly professional environment
qCareer development program
We are an equal opportunities employer. Candidate
details will be kept strictly confidential. Applicants that
will proceed to the second phase of the recruitment
process will be contacted directly by the HR department
to organise an interview (in person or skype).
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Send your cv to this link: https://swr.gr/FDzpA.
Please follow us on website and LinkedIn for the
latest company news and career opportunity
updates. www.marbella.gr.
Τα ξενοδοχεία Vedema Resort, μέλη της Luxury
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη, ζητούν προσωπικό κουζίνας για τη θερινή
σεζόν 2018:
Μάγειρας Α’ ή Β’, για πρωινή βάρδια
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε a la carte
τμήμα ξενοδοχείου 5 αστέρων
qΚαλή αντίληψη, ακρίβεια και συνέπεια
στην εκτέλεση των συνταγών του chef
qΕργατικότητα και ομαδικότητα
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qΆριστες συνθήκες εργασίας
qΔιαμονή και διατροφή
qIκανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προσόντων, και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία
στο link: https://swr.gr/pHYEQ. Όλα τα βιογραφικά
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.
HotelBrain, an independent company specializing
in hotel management, consulting and development,
is currently seeking to recruit for a managed hotel
in Evia, professional for the position of:
Tableau Clerk (Code: TAB EV)
Qualifications:
q2-3 years minimum experience as a Tableau
Clerk in a Luxury Boutique Hotel or a Restaurant
qExcellent command of both english and greek
language is essential
qVery good knowledge of a second foreign
language will be considered as an asset
qSelf-motivated, enthusiastic, with natural
ability and confidence to sell/promote
qExcellent Customer Service Skills
qProblem solving skills
qWell groomed with strong interpersonal skills
An attractive package of benefits is offered according
to qualifications. Should you wish to be a member
of HotelBrain team, please send us your CV with a
photo. All applications will be treated in the strictest
confidence. CVs with no reference code and not
fulfilling the above prerequisites won’t be taken
under consideration.
Send your cv to this link: https://swr.gr/B2f4o.
Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχείο 5* των
Maris Hotels στη Χερσόνησο Κρήτης, ζητά για το
τμήμα F&B-Kitchen:
Μάγειρα Β’
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο σχολής τουριστικής εκπαίδευσης
qΕμπειρία 2 σεζόν τουλάχιστον
σε ξενοδοχειακή μονάδα
Προσφέρουμε:
qΕποχιακή απασχόληση
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΔιατροφή στο staff restaurant
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία
τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου στο link: https://
swr.gr/PycOf.
H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort,
που εδρεύει στην Κω, αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:
Σερβιτόρους/ες Εστιατορίου & Pool Bar
Απαραίτητα προσόντα:
qΝα έχει άριστη γνώση του επισιτιστικού τομέα,
τουλάχιστον 2 χρόνια στην ίδια θέση
qΝα έχει ευχέρεια στην επικοινωνία
και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός
χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
qΝα διατηρεί καλές σχέσεις με τους εσωτερικούς
και τους εξωτερικούς πελάτες
Καθήκοντα:
qΟ συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται απευθείας στον
maitre του ξενοδοχείου. Ο σερβιτόρος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού
επιπέδου της απόδοσης της εργασίας του
Απαιτήσεις:
qΠηγαία διάθεση για φιλοξενία
qΑπόφοιτος λυκείου, πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
qΤουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχείο 4* ή 5*, Ελλάδας ή εξωτερικού,
τουλάχιστον 200 δωματίων, all inclusive
qΝα έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
στην αγγλική γλώσσα (2 γλώσσα θα εκτιμηθεί)
qΕυχάριστη, φιλική, επαγγελματική εμφάνιση
και συμπεριφορά
qΠροσανατολισμός στην εξυπηρέτηση
και στην ικανοποίηση του πελάτη
qΚαλή γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
qΔιακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα,
μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των
καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων
qΝα είναι σε θέση να εργάζεται υπό πίεση
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΔιαμονή και διατροφή
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
qΜισθό ανάλογο των προσόντων
Αποστολή cv στο link: https://swr.gr/xvAMa.
Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kassandra Palace
Hotel & Spa στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να
προσλάβει προσωπικό για το:
Service του Beach Bar
κατά την τουριστική σεζόν 2018
Απαραίτητα προσόντα:
qΑνάλογη προϋπηρεσία στο service ή και αντίστοιχη
θέση σε beach bar θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

qΑπαραίτητη η γνώση αγγλικών (γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
qΘετική συμπεριφορά με άριστες επικοινωνιακές
δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
qΈμφαση στη λεπτομέρεια
qΌρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα
Παροχές:
qΑνταγωνιστικό πακέτο παροχών με ασφάλιση
qΔιαμονή και πλήρης διατροφή
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία
στο link: https://swr.gr/QfCE1.
Το 5* ξενοδοχείο La Piscine Art Hotel, μέλος του
oμίλου ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts,
αναζητά:
Βοηθό Μάγειρα
Aπαιτούμενα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
qΝα χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα,
επαγγελματισμό, υπευθυνότητα & εργατικότητα
qΔημιουργικότητα και φαντασία στην εκτέλεση
των καθηκόντων του
qΝα διακατέχεται από υψηλή αίσθηση ευταξίας,
τακτοποίησης και οργάνωσης
Απολαβές:
qΜισθός αναλόγως προσόντων
qΕκπαίδευση
qΆριστο εργασιακό περιβάλλον
qΔυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
qΣτέγαση
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/bijy6.
Γαλλική πολυεθνική εταιρία και παγκόσμιος ηγέτης
στον χώρο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα στη θέση του:
Υπεύθυνου Παραγωγής Αρτοποιείου
Αρτοποιός
Γενική περιγραφή θέσης:
qΕίναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, την εποπτεία και
τον συντονισμό των διαδικασιών παρασκευής άρτου
qΟ κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να ενεργεί
σύμφωνα με τα πρότυπα της και τις αξίες της εταιρίας
Αρμοδιότητες:
qΕίναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, την εποπτεία
και τον συντονισμό των διαδικασιών παρασκευής
των αρτοπαρασκευασμάτων
qΕπιβλέπει την παραγωγική διαδικασία και διασφαλίζει την καλή ποιότητα των προϊόντων που
παρασκευάζονται
qΕίναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση της ομάδας του
qΠρογραμματίζει και οργανώνει την ομάδα του
qΕλέγχει την καθαριότητα και τη σωστή συντήρηση
των μηχανημάτων και σκευών που χρησιμοποιούν
κατά την εργασία τους, αλλά και του χώρου εργασίας
qΔιασφαλίζει τη σωστή τήρηση των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας
qΔιασφαλίζει το θετικό εργασιακό κλίμα
μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας
qΕνεργεί σύμφωνα με τις αξίες της εταιρίας
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
qΑπαραίτητη η εμπειρία σε ανάλογη θέση παραγωγής άρτου, καθώς και γνώση της παραγωγικής
διαδικασίας της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικήςτουλάχιστον 10 χρόνια επαγγελματικά
qΓνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες, κρουασάν, προϊόντα αρτοποιίας) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
qΓνώση σε βασική ζαχαροπλαστική
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
qΙκανότητα επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά
qΑπαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)
Διαπροσωπικές ικανότητες:
qΆριστες ικανότητες διοίκησης και στρατηγική σκέψη
qΠροσανατολισμός στην επίτευξη
αποτελεσμάτων και στην τήρηση προθεσμιών
qΙκανότητα διοίκησης ομάδας
qΟμαδικότητα και συνεργασία
qΑποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων
και άμεση εξεύρεση λύσεων
Η εταιρία προσφέρει:
qΠλήρη απασχόληση
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
qΕκπαίδευση
qΕργασία σε ευχάριστους χώρους
qΔυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/mYeXb.
Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στη Χαλκιδική,
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί
να προσλάβει για τη σεζόν 2018:
Sous Chef
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qΠτυχίο τουριστικής σχολής
qΑπαραίτητη προηγούμενη 3ετή εμπειρία
σε θέση Α’ μάγειρα σε εποχιακό ξενοδοχείο
4* ή 5*, 300 κλινών και άνω
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην θέση
του Sous Chef σε αντίστοιχο ξενοδοχείο
qΙκανότητα στη διοίκηση, επικοινωνία
και στις διαπροσωπικές σχέσεις
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΔιαμονή και διατροφή
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
qΜισθός ανάλογος προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό
τους σημείωμα με φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/nJA68, τηλ.: 23740 20820, fax: 23740 20544.
Tο ξενοδοχείο 5 αστέρων Daios Cove Luxury Resort
& Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί
να προσλάβει για τη σεζόν 2019:
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Maitre-Captain
Προσόντα:
qΠτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων
qΠροϋπηρεσία 4 χρόνια σε buffet ή a la carte
σε εστιατόρια 5 αστέρων
qΕκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας
εστιατορίων
qΕπικοινωνία-ευελιξία-ομαδικότητα
qΠολύ καλή γνώση αγγλικών
qΓνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
(γαλλικά, γερμανικά)
Προσφέρονται:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΔυνατότητα διαμονής και διατροφής
qΕυχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΔυνατότητες εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/43rCi.
Το εστιατόριο Duck Private Cheffing επιθυμεί να
προσλάβει επαγγελματίες:
Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα:
qΤουλάχιστον τριετής προϋπηρεσία
σε εστιατόριο
qΕπαγγελματική εμφάνιση και άψογη συμπεριφορά
qΠνεύμα ομαδικότητας στην εργασία
qΤαχύτητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
qΥψηλό αισθητικό κριτήριο
qΓνώση και διάθεση για προσφορά υπηρεσιών
υψηλών προδιαγραφών
qΓνώση αγγλικών
Παροχές:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
qΕυχάριστο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία στο
link: https://swr.gr/TIMc1.
Waitresses
Perivolas Lifestyle Houses in Santorini is looking
to hire experienced waitresses to join the Food
and Beverage team of our restaurant (for the 2019
season), whichcaters to our guests exclusively,
on a daily basis for breakfast, lunch and dinner,
as well as pool and room service.
Job description:
qPrimarily responsible for catering hotel
guests in food and beverage service
qInteracting with guests in a professional
and warm tone
qCo-ordinate with members of the team,
including servers and kitchen staff to ensure
the smooth daily operation of the restaurant
qInform guests of the daily specials and be
able to respond promptly to any requests
qHave complete knowledge of the food
and beverage menus (main ingredients,
cooking methods, etc)
qServe guests in the restaurant and pool area,
as well as in their suites
qHandle complaints and inform supervisor
accordingly
qEnsure the area is kept tidy and clean
at all times
qAssist fellow teammates with other
responsibilities if and when needed
qPerform other duties, as assigned
by the management
Experience and skills:
qHospitality Graduate or F&B related degree
qMinimum 2 years of experience in a similar
high end work environment
qExcellent knowledge of the greek language
qExcellent knowledge of the english language
qOther languages are considered an advantage
qKnowledgeable within the F&B sector,
with passion for more work experience
qGreat attention to detail
qAbility to multitask while maintaining
the high service standards
qPositive, honest and dynamic personality
with teamwork spirit
Perivolas Lifestyle Houses offers:
qFull time seasonal work (April-October 2019)
in Santorini
qSalary according to experience
qInsurance
qShared accommodation
qMeal on duty
qUniform cleaning
qFriendly work environment to allow career
development
If you believe you are a suitable candidate please
forward your CV with a recent photograph to this
link: https://swr.gr/weFj6.
Η Ermia Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει
για το εστιατόριο Aelia Beach Bar & Restaurant,
που βρίσκεται στη Ν. Σκιώνη Χαλκιδικής, για τη
θερινή σεζόν 2018:
Assistant Waiter
(Βοηθό Σερβιτόρου)
Απαραίτητα προσόντα:
qΗλικία έως 30 ετών
qΠολύ καλή γνώση αγγλικών
qΓνώση ρωσικών ή/και βουλγαρικών
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
qΓνώση bartending επιθυμητή
qΕπαγγελματική εμφάνιση, σοβαρότητα,
υπευθυνότητα και επικοινωνιακά χαρίσματα
Παρέχονται διατροφή, ικανοποιητικό πακέτο
αποδοχών ανάλογο των προσόντων
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται
από πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/VLFrg.

Το Domes Miramare Corfu, A Luxury Collection
Resort μέλος της Marriott International, στην Κέρκυρα προσλαμβάνει:
Σερβιτόρους Α’ à la carte
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος-η τουριστικής σχόλης
qΑπαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής
και προαιρετικά μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
qΑπαραίτητη προϋπηρεσία σε fine dinning à la
carte εστιατόρια ή σε εστιατόρια ξενοδοχείων
πολυτελείας 5 αστέρων
qΠροϋπηρεσία in room butler σε πεντάστερα
ξενοδοχεία
qΆριστη γνώση τεχνικών service
qΕυγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
qΠνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
qΠροσεγμένη εμφάνιση, καθαριότητα
qΠροσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση
και ικανοποίηση του πελάτη
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία
μας προσφέρει:
qΠροοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής
εξέλιξης
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΔιατροφή και διαμονή για τους μη διαμένοντες
στην περιοχή
qΠακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με
πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.gr/9RLjv,
www.domesresorts.com, www.domesmiramare.com.
Νammos Group is currently recruiting abroad
for the winter season 2018-2019:
Waiters-Waitresses
Position requirements:
qWork experience of 5 years in a similar
position
qExcellent Knowledge of english. Knowledge
of additional foreign language
will be considered as an advantage.
qTeam work spirit
qDegree in Hospitality/Tourism
qExcellent communication skills
qExcellent Customer Service Skills
Please send us your CV with a photo
to this link: https://swr.gr/28uDa.
Sr. Chef de Partie-Ιreland
A-MC Consulting on behalf of its client Radison
Blu Hotel is seeking to appoint Sr. Chefs de Partie
for the group’s hotels in Ireland (Sligo, Athlone).
What we are looking for:
qAt least 5 years at current level
qExperience in high-end restaurants, large
hotels
qFriendly, open and clean appearance
qFluent english is a must
What we offer:
qFree Accommodation Provided
qFull Benefits (per Maltese labour laws)
qFull-time, long-term contract
qFull tips, bonus (depending on position ofer)
qOn duty meals
Kindly send your picture CV’s to this link: https://
swr.gr/9Wsoa referring code SCPSA2018.
Barman
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
qΠτυχίο τουριστικής σχολής
qΤρία χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση
qΕπαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
qΥπευθυνότητα και πελατοκεντρική νοοτροπία
qΙκανότητα εργασίας σε περιβάλλον υψηλών
απαιτήσεων
qΔίπλωμα οδήγησης
qΆπταιστη χρήση αγγλικών και ελληνικών
(γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν)
qΩράριο: βράδυ
Προσφέρονται:
qΑνταγωνιστικές παροχές
qΠροοπτικές μόνιμης απασχόλησης
qΆριστο εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/tcWhE.
Η INGLOBE για λογαριασμό μεγάλης εταιρίαςπολυτελούς εστιατορίου στον χώρο της εστίασης,
στην όμορφη Λάρνακα Κύπρου ζητά 10 υποψηφίους
για την κάλυψη της θέσης:
Σερβιτόρων
Περίοδος εργασίας: Όλο τον χρόνο
Τύπος απασχόλησης: πλήρης
(8ωρο ημερησίως-6 ημέρες την εβδομάδα)
Σκοπός: Η παροχή βοήθειας στον διευθυντή του
εστιατορίου, στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας
των εστιατορίων, προκειμένου να διατηρηθούν τα
πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται. Να προωθεί
τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στο μέγιστο
και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
στους πελάτες.
Καθήκοντα και ευθύνες:
qΔιατηρεί τα υψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής,
καθαριότητας και εμφάνισης και τηρεί τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Είναι
υπόδειγμα επαγγελματία
qΓνωρίζει τη λειτουργία των ταμειακών
μηχανών και του λειτουργικού τους συστήματος
και εκπαιδεύει το προσωπικό
qΕξασφαλίζει ότι όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται
για την προετοιμασία σερβιρίσματος έχουν γίνει
αποτελεσματικά
qΥποδέχεται τους πελάτες και τους συνοδεύει
στο τραπέζι τους
qΠαρουσιάζει το μενού στον πελάτη, γνωρίζει με
λεπτομέρεια το περιεχόμενό του, καθώς και των
ποτών/κρασιών και είναι σε θέση να τα επεξηγεί

με επαγγελματικό τρόπο
qΠαίρνει παραγγελίες, σερβίρει και επιτηρεί τη σωστή
διεκπεραίωση του σέρβις από τους υφισταμένους του
qΠαρακολουθεί την πρόοδο της εκτέλεσης των
παραγγελιών που δίνονται προς την κουζίνα και
βεβαιώνεται ότι οι παραγγελίες εκτελούνται γρήγορα και σωστά
qΚατά τη διάρκεια του σέρβις, διασφαλίζει κατά πόσο
οι πελάτες απολαμβάνουν το γεύμα τους
qΒεβαιώνεται ότι δίνεται το ίδιο υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες,
έστω και αν αυτοί μπήκαν στο εστιατόριο λίγο πριν
κλείσει
qΦροντίζει για την ικανοποίηση ιδιαίτερων επιθυμιών/παρακλήσεων σε φαγητά πελατών μέσα σε
λογικό πλαίσιο και σε συνεννόηση με την κουζίνα
qΧειρίζεται με επιδεξιότητα και ευγένεια απορίες,
παράπονα και μικροπροβλήματα πελατών, σε περίπτωση δε σοβαρού συμβάντος ενημερώνει τον
F&B Manager του το συντομότερο δυνατό
qΣε κάθε επαφή του, με πελάτες ή συνεργάτες της
εταιρίας είναι εξυπηρετικός, ευγενικός και φιλικός,
διατηρώντας ορθές επαγγελματικές σχέσεις
qΕπιδεικνύει υψηλό βαθμό πρωτοβουλίας και
ευθύνης σε σχέση με τα παραπάνω καθήκοντα και
αρμοδιότητες
qΕίναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα και εξουσίες του ανατεθούν από
τη διεύθυνση της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
qΗλικία 18-35 ετών
qΕλληνική ταυτότητα-ελληνικό διαβατήριο
qΑπαραίτητη η γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής)
qΕπαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά
Παροχές:
qΜισθός 800 ευρώ μηνιαίως καθαρά και tips
qΔιαμονή, διατροφή, ασφάλεια
qΆμεση έναρξη εργασίας
q6 ημέρες την εβδομάδα
q8 ώρες ημερησίως βάρδια
qΕλάχιστη εργοδότηση 6 μήνες
qΑεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα
(και επιστροφής σε συμβόλαιο χρόνου)
Κάντε την αίτησή σας τώρα, στέλνοντας το βιογραφικό σας με μία πρόσφατη φωτογραφία στο
link: https://swr.gr/ohG7Y, subject: Blv Waiters/
Waitresses. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε
στο +30 6907589740.
Η Τhe Bakers αναζητά:
Βοηθούς Αρτοποιού
Στις περιοχές Άγιο Δημήτριο, Καλλιθέα, Ζωγράφου
Μελίσσια, Χαλάνδρι και Πεντέλη
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο
τελευταίο έτος των σπουδών τους ή να τις έχουν
ολοκληρώσει.Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο link: https://swr.gr/yOu5s.
Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρία στον
κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής
με οργανωμένο δίκτυο 19 σημείων πώλησης
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της
επιθυμεί να προσλάβει:
Αρτοποιό
για το κατάστημα της Περαίας
Προσόντα:
qΑπόφοιτος σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
qΆριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας
του τμήματος αρτοποιίας
qΕυελιξία στο ωράριο εργασίας
και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές
καταστάσεις
qΓνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
qΥψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
qΑπαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα
(πιστοποιητικό υγείας)
Καθήκοντα:
qΠαραγγελίες προμηθειών
qΟργάνωση, επίβλεψη, παραγωγή άρτου
και αρτοποιημάτων στο κατάστημα
Προσφέρονται:
qΑποδοχές βάσει προσόντων
qΔυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/ywMst.
Το Boutique Ξενοδοχείο Megisti στο Καστελλόριζο, στην προσπάθεια να υλοποιήσει τους υψηλούς
στόχους που έχει θέσει για τη σεζόν 2019 αναζητεί:
Σερβιτόρο-Barman
Απαραίτητα προσόντα:
qΚαλές γνώσεις παρασκευής κοκτέιλ
qΓνώσεις κρασιών
qΣτήσιμο εκδωλώσεων
qΠροϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 4 αστέρων
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με μια φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/dSuyG, Τηλ.: 22410 67067, Φαξ: 22410 67062.
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2018:
Barman Μπουφέ-Καφέ
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε ανάλογο πόστο
qΆριστη γνώση αγγλικών
qΣυστατική επιστολή
Προσφέρονται:
qΔιαμονή και διατροφή
qΙκανοποιητικές αποδοχές
qΠροοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά
που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις και
φωτογραφία απαραίτητα. Αποστολή βιογραφικών
στο link: https://swr.gr/UWqvt.
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την επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους πελάτες
τους. Η Μellon Technologies, η μητρική εταιρία του
ομίλου, στο πλαίσιο ανάπτυξής της, αναζητά:
Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Πελατών
Περιγραφή ρόλου:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÓÌÊË»ÐÄÓÌÑÄÕÌÈÊ»Ô
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄ½ÏÓÌ
αναφορικά με τα τερματικά τους μηχανήματα
(POS)
q´ËÄÆÕÍÔÈÐÑÍÏÈÊÍ¿ÊÀÈÕÏ»ÐÇÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ
ÊÀÈÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ÄÐÑ½ÕÍÑÇÃÈ¬ÆÌÓÐÇ
ÑÍÖÑÄÕÌÈÊÍ¿×ÇÑ»ÀÑÍÔ
qÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÄÉÄÏÕ½ÄÌÓÌÊË»ÐÄÓÌ
ÆÈÀÑÇÌÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÑÄÏÀÑÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ ¥¢¦ °¢¥  ¢¥
ÈÃÀÌÈÊ¬ÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÍÖÔÊÀÈ¬ÌÓÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈ¬ÌÄÐÇ
στην τηλεφωνική επικοινωνία
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÐÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
και ασφάλιση) με την αξιοπιστία του ομίλου
ÄÑÀÈÏÈÎÌ.FMMPO
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¤ÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÅÍÏ¬ÓÏÇÊÀÈÓÏÇÀÀÐÕ½
ËÇÐÇÐÄÊÖËÈ½ÄÌÍÓÏ¬ÏÈÍÄÁ¬ÏÃÈÄÔÐÑÇÌºÃÏÀ
της εταιρίας στο Νέο Φάληρο ËÇÐ¼ÍÌÇËÄÊÑÏÈÊÍ¿
ÐÑÀÒÍ¿ 
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS53G:'ÀÌÀÅº
ροντας τον κωδικό της θέσης (ref: MT_FLM_18).
Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών
Call Center Agent (Αθήνα)
ÈÀÊÏ¼ÌÄÐÑÄÆÈÀÑÈÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÐÀÔÃÄÉÈ½ÑÇ
ÑÄÔÄÓÏÄ¼ÑÄÁÀÐÈÊ½ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ËÄÍÌºÊÑÇ¬
ÐÀÔÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ ÌÌÀÈ Ñ½ÑÄÄ¼ÐÑÄ
Í¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÂ¬ÕÌÍÖÄ¤ΑctionLine, εταιρία
ÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌÏÍÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔ ÆÈÀËÍÆÀ
ÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÀÆÈÀÐÑÄËºÕÓÐÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÐÄÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ÊºÌÑÏÍ
Περιγραφή θέσης:
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÄËÀÑÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÈÑÇ¬ÑÓÌÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÓÌÊË»ÐÄÓÌ 
Ä¼ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÊÀÈ¬ËËÓÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÐÑºÏÄÓÌÐÕºÐÄÓÌÄÄË¬ÑÄÔ
ÄÉÖÇÏÄÑÎÌÑÀÔÑÍÖÔÆÏ»ÆÍÏÀ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
ÊÀÈÄÀ½ËÖÑÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
Προσόντα:
qºËÇÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q ½ÅÍÈÑÍÈËÖÊÄ¼ÍÖ»ÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ÊºÌÑÏÍ ÐÄÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÇ
ËÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÍ¿ÑÍºÀ ÄÌºÏÆÄÈÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÕÏ»ÐÇ¤±
Παροχές:
q±ÂÇËºÔÀÍÈÁºÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÄÌÒ»ÄÏÇQBSUUJNFÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÊÖËÈ½ÄÌÍ
ωράριο
qÖÌÄÕ»ÔÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄºÌÀ
Ð¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS;'. Μετά
ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÑÍ
Ñ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÇÔ"DUJPO-JOFÒÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÄÈÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼
ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Η KSM Human ResourcesÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇ
της αναζητά:
Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Πελατών
για Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
Ο πελάτης: ¢ÑÀÈÏÈÊ½ ÏÀÑ»ÏÈÍ ÖÆÏÎÌ ÊÀÖÐ¼ÓÌ
στην περιοχή των Μελισσίων.
Ρόλος:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÀÄ¼ÍÖ
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌÄÌÑ½ÔÑÇÔÀ¼ÒÍÖÐÀÔ
του πρατηρίου
Προφίλ υποψηφίων:
qºÍÈÊÀÈÌºÄÔÄÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
ÕÓÏ¼ÔÌÀºÕÍÖÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÍÖÔÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔËÈÀÌÈÊ»Ô
ÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÖÆÄÌÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+2VT

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μηχανικός Πωλήσεων (Θεσσαλονίκη)
Η ManpowerGroup Greece ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½Ä
Ë¬ÑÇÑÇÔÄÇÆÄÑÈÊ½Ï½ËÍÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÀÌÀ×ÇÑ¬
§ÇÕÀÌÈÊ½ÓË»ÐÄÓÌ
Καθήκοντα θέσης:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q Ì¬ËÇÂÇÃÇÍÐ¼ÓÌÊÀÈÈÃÈÓÑÈÊÎÌºÏÆÓÌ
qÏÍÐºÆÆÈÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
Επιθυμητό προφίλ:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÃÇ½ÐÈÀºÏÆÀ 
ÄÈÒÖÇÑ»ÐÄMFEÅÓÑÈÐ½»ÐÄÏÍØ½Ì
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q ½ÅÍÈÑÍÔÍËÖÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô»ÐÕÍË»Ô
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
qÏÀÐÑ»ÏÈÀÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Ä½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Παροχές:
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ
q´ÌÐÇÀÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÀÈºÉÍÃÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ

q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
qÏ½ÐËÇÂÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
ÀÏÀÊÀËÎÄÈÐÊÄÅÑÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXX.
NBOQPXFSHSPVQHS ÃÇÈÍÖÏÆ»ÐÑÄÑÍÌÏÍÐÓÈÊ½
ÐÀÔËÍÆÀÏÈÀÐ½ÊÀÈÄÈÐÖÌ¬ÂÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÑÇ ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇ ÒºÐÇ ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÐÑP ÀÏÀÊ¬ÑÓ
link: IUUQTTXSHSHG
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔÊÀÈ
ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌÐÑÇÌ¦ÀËËÈÒºÀ
Πωλητής
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô»ÄÍÍÄÈÃÄ¼Ô
ÆÌÎÐÄÈÔ»ÊÀÈÄÄÈÏ¼À
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇÑÍÃ¼ËÓÀÃÈÊ¿ÊËÍÖ
ΠροσφέρονταιÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔ
ÐÑ½ÕÍÖ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSNH
Pre-sales Engineer
Report to:)FBEPG&OHJOFFSJOH%FQBSUNFOU
Κύριες αρμοδιότητες:
qÀÏÍÕ»ÑÄÕÌÈÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÐÑÍÄÐÓÑÄÏÈÊ½Ã¼ÊÑÖÍ
ÓË»ÐÄÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀËË¬ÊÀÈÐÄÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿Ô
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÄÑÀÓËÇÑºÔÄË¬ÑÄÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌ½ËÇ
ÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÍÖÀÌÑÈÏÍÐÓÄ¿ÍÖÄ
qÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÔÊÀÈ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÌºÏÆÄÈÀÔ ÐÖÐÑ»ÀÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÐÑ¬Ò
ÄÖÐÇÔ ÐÄÑÄÕÌÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ 
TZTUFNTJOUFHSBUPST GBDJMJUZNBOBHFNFOUDPNQBOJFT 
αλλά και B2B πελάτες
qÀÏÍÕ»ÀÌÀËÖÑÈÊÎÌÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÑÓÌ
ÀÏÀ¬ÌÓÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÌ¬ÃÄÈÉÇÑÓÌÃÈÀÅÍÏÎÌ
ËÄÍÌÄÊÑÇ¬ÑÓÌÑÍÖÔºÌÀÌÑÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿ ÐÄ
ÄËÄÑÇÑÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÊÀÈÄÌÄÏÆÄÈÀÊÍ¿ÔÐÖÁÍ¿ËÍÖÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÍÖÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿ÃÈÊÑ¿ÍÖÎËÇÐÇÔÀËË¬
ÊÀÈÄÈËÄÆºÌÓÌÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇÄÐÊÍ½ÑÇÌ
ÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐ»ÑÍÖÐÄÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÀÐÖÐÑ»ÀÑÀÃÈÀÕÄ¼
ÏÈÐÇÔÄÌºÏÆÄÈÀÔ
Ο ιδανικός υποψήφιος: ÌÀ×ÇÑÍ¿ÄºÌÀÌ¬ÏÑÈÀ
ÄÊÀÈÃÄÖºÌÍÇÕÀÌÈÊ½ ÄÄÄÈÏ¼ÀÑÍËÈÆ½ÑÄÏÍ
ºÑÇ ÐÄÑÄÕÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÄÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÄÉÀÏ
Ñ»ÀÑÀÊÀÈ½ÏÆÀÌÀ ÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ1-$ 
,/9 'JFMECVTÐÖÐÑ»ÀÑÀ »ÐÄÄÑÀÈÏ¼ÀÄÐÖÌÀÅºÔ
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÀ×ÇÑÇÒÍ¿ÌÐÖÐÑÀÑÈÊºÔÄÈÐÑÍËºÔÍÖ
ÀÍÃÄÈÊÌ¿ÍÖÌÑÇÌÄÄÈÏ¼À ÀÈÑÄ¼ÑÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Ο υποψήφιος, θα πρέπει να διαθέτει
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀÃÏÀÐÑ»ÏÈÀÏÍÐÓ
ÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÖÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÐÄÈÊÏÍÄÐÀ¼À
ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ ÄÐÊÍ½ÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉ»ÑÇÔ
q³ÌÒÏÓÍÔÄÀÖÑÍÄÍ¼ÒÇÐÇ ÐÍÁÀÏ½ÔÊÀÈÄÃº
σμευση προς την εταιρία
qÑÀÒÄÏ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÖÏÍÐÀÒÄ¼ÊÀÈÄÈÑÖÆ
Õ¬ÌÄÈÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÀËË¬ÊÀÈÑÇÒºÐÈÐÇÌºÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS0
® ÄË¬ÑÇÔ ÀÔ  ÄÎÌÖÇ ÁÈÍÇÕÀÌ¼À Ä ºÃÏÀ ÑÍ
Λάκκωμα Χαλκιδικής,ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων Δόμησης
(JS06)
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÕÇÈÊÎÌ
ÃÍÈÊÎÌÖËÈÊÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ 
qÍË¿ÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÈÒÄÑÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇÓË»ÐÄÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονταιÇÄÌÇ
ºÏÓÐÇÄËÄÑÇÑÈÊÎÌÆÏÀÅÄ¼ÓÌ ÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄ
ÄÏÆÍË¬ÁÍÖÔÊÀÈÑÄÕÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÊÀÈÇÄÌÇºÏÓÐÇ
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÍÖÄÍÏÈÊÍ¿ÃÈÊÑ¿ÍÖ
Η εταιρία προσφέρειÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖºËÈÊÑÍÄÏ
ÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÏ¬ÊËÇÐÇ ½ÌÍ ÐÖÁÀÑ¬ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÍÐÑÄ¼
ËÀÑÄDWÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔÄÓÅ¼ÊÇÔ GBY
 Ò»ÌÀÔÄÈÑºËÍÖ  ¥Ë¼ÐÈÀ
GBY »ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSIRK5.
¢ÈÐÖÌ¬ÂÑÄ Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ) À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀÄ¼ÌÀÈÀÖÑÍÌ½ÇÑÇ
Η INGROUP ÍÀÈÆÎÔÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔÄÕÏ½ÌÈÀ
ÀÏÍÖÐ¼À ÐÑÍ ÕÎÏÍ ÀÏÍÕ»Ô ÖÇÏÄÐÈÎÌ IVNBO
SFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH ÀÌÀ×ÇÑ¬
ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÍÖÄË¬ÑÇÑÇÔ
Μηχανικό Πωλήσεων
(HR 001309)
Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλάβει
καθήκοντα που αφορούν:
q Ì¬ÑÖÉÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ¬ ÄËÄÑÇÑÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÊÀ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÀÖËÈÊ¬ÊÀÈÑÈÔÄÅÀÏÍÆºÔÑÍÖÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌ
Á¬ÐÄÈÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇ
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÐÕÄÑÈÊ¬
ÄÀÍÏ¼ÄÔÃÈÄÖÊÏÈÌ»ÐÄÈÔÊÀÈÍÃÇÆ¼ÄÔ
ÄÅÀÏÍÆ»ÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÍÑÖÕ¼ÍÍËÈÑÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
¢¥°¢¥
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÄÀÏÄÅÄÏ»ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
ÄÈÒÖÇÑ½Ô ÃÍÍÐÑÀÑÈÊ¬ ÄÈÐÑ»ÇÖËÈÊÎÌÊÑË
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÏÀÑ¬
και προφορικά
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊÎÌ»ÆÀËËÈÊÎÌÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ ÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ 
Παρέχονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÑÀÒÄÏ» ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿Ì

ÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿ÌÃÖÌÀÈÊ¬ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒº
ÐÇÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ )3 ÐÑÍ
httpsTXSHSZNQ
Mηχανολόγος Τμήματος Πωλήσεων
Εξωτερικού ##q
Description: Η Fontana Fountains αναζητά νέο
ÆÈÀÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ##ÆÈÀÑÇÌºÃÏÀÑÇÔÐÑÇÌ
¦ÇÅÈÐÈ¬ ÑÑÈÊ»Ô¤ÒºÐÇ§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÓË»ÐÄÓÌ
ÐÑÇ'POUBOBÀÀÈÑÄ¼ÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄ
ÄË¬ÑÄÔÀ½ ÕÎÏÄÔ ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÏÍÐÅÍÏÎÌ
ÊÀÈÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ##
ÓË»ÐÄÈÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
Θα πρέπει να έχεις:
q¬ÒÍÔÆÈÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÈÑÖÕÇºÌÓÌºÏÆÓÌÍÖ
ÀÍËÀÁ¬ÌÍÖÌÄÊÀÑÍ¿ÏÈÀ¬ÌÒÏÓÍÈ
ÐÄ½ËÍÑÍÌÊ½ÐÍ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÅÍÐ¼ÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÒÖ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¢ÍÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÐÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
του πελάτη
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
προσοχής στη λεπτομέρεια
Αρμοδιότητες:
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÀ¬ÌÑÇÐÇÐÄ×ÇÑ»ÐÄÈÔ
À½ÄË¬ÑÄÔÐÄ½ËÍÑÍÌÊ½ÐÍ
q¿ÌÑÀÉÇÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈÄËºÑÇÐÕÄÃ¼ÓÌ 
½ÑÀÌÀÖÑ½ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÑÇÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
του τμήματος
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ¬ËËÀÑ»ÀÑÀ
της εταιρίας
Προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ½Ä¼ÄÃÍ
1SPGJDJFODZ$ $
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ"VUP$"%
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ1IPUPTIPQ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Παροχές:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÖÄÌÒÀÏÏ¿ÌÄÈÑÍÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÑÇÐÖÌÄÕ»¬ÒÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSS0,G;

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος
(Θεσσαλονίκη)
Η Electronica Α.Ε. ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇ
ÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÌºÏÆÄÈÀÔ ÊËÈÀÑÈÐ½Ô 
ÒºÏÀÌÐÇ ÇËÈÀÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀ ÅÖÐÈÊ½ÀºÏÈÍ ÀÌÑË¼ÄÔ
ÒÄÏ½ÑÇÑÀÔ ×ÇÑ¬¬ÑÍÍÄÆÌÎÐÇÑÍÖÀÌÑÈÊÄÈºÌÍÖ
ÆÈÀÄËºÑÄÔÏÍÐÅÍÏºÔ ÓË»ÐÄÈÔ
qÑÖÕ¼Í§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈ
Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
.T0GGJDF JOUFSOFU
Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS2S6
¢ËËÇÌÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌÄºÃÏÀÑÍÌÀ
ÌÑÄËÄ»ÍÌÀ ¦ÈËÊ¼Ô ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÆÈÀÏ½ÐËÇÂÇ
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού Αυτοματισμού
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
q¢¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÍÖÏÍÊ¿ÑÍÖÌÊÀÑ¬ÑÇ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÇÕÀÌÎÌ ÁË¬ÁÄÔ ÏÖÒ¼ÐÄÈÔÊË 
qÏÍËÇÑÈÊºÔÐÖÌÑÇÏ»ÐÄÈÔÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
qÏÓÑÍÁÍÖË¼ÀÐÄÁÄËÑÈÓÑÈÊºÔÄÌºÏÆÄÈÄÔ
q´ÆÊÀÈÏÇÃÈ¬ÆÌÓÐÇÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÑÍÖÇËÄÊÑÏÍÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¢ÈÐÊÄÖºÔÇÕÀÌ»ÀÑÓÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ÖÑÍÀÑÈÐÍ¿Ç°¢¥¤ËÄÊÑÏÍËÍÆ¼ÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÌÎÐÄÈÔÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿1-$ ÐÕºÃÈÍ
ÇËÄÊÑÏÍËÍÆ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏÄÅÄÏ»ÄÑÀÈÏ¼À
ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS53#
H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε. ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÄÃÖÌÀÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ ÁÏ¼
ÐÊÄÑÀÈÐÑÍ¬ÊÊÓÀ²ÀËÊÈÃÈÊ»ÔÊÀÈÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÍ
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παραγωγής
Καθήκοντα θέσης:
q¢ÊÑºËÄÐÇÊÀÈÄÍÑÄ¼ÀÏÍÊÀÒÍÏÈÐºÌÓÌ
συντηρήσεων
q¢ÌÑÍÈÐ½Ô ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÄ¼ËÖÐÇ
ÃÖÐËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌ ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ»ÁËÀÁÎÌÑÍÖ
ÄÉÍËÈÐÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÑÓÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔ½ËÓÌÑÓÌÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÀÌÑÀËËÀÊÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÑÓÌÀÍÒÄ¬ÑÓÌÄÉÍËÈÐÍ¿
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÇËÄÊÑÏÍË½ÆÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ 
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÄÏÍÐÓÈÊ»ÀÏºÁÀÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÕÓÏ¼ÔÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
Απαιτούμενες δεξιότητες:®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ºÅÀÐÇ
ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ ÑÖÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈ
½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS$"

Η εταιρία Ευθύμιος Ν. Κοντός & Σία Ο.Ε
45&".,0("4 ÄºÃÏÀÑÍÌ³ÆÈÍÇ»ÑÏÈÍ ÑÑÈÊ»Ô
ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄ½ËÍÑÍÌ¢ËËÀÃÈÊ½ÕÎÏÍÄ
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÌÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÀÑÍÀÏÀÆÓÆÎÌÄËÀÈ
½ÒÄÏÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ ÐÖÌÑÇÏ»ÐÄÈÔ
ÃÈÊÑ¿ÓÌÖÆÏÀÄÏ¼ÍÖ ÅÖÐÈÊÍ¿ÀÄÏ¼ÍÖÊÀÈÃÈÊÑ¿ÓÌ
ÀÑÍ¿×ÇÑ¬ÑÄÕÌ¼ÑÇÄÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Θερμοϋδραυλικού
ή Μηχανολόγου Μηχανικού
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
ÐÑÇÌÇËÄÊÑÏÍÐÖÆÊ½ËÇÐÇ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃ¼ÓÌÄÌÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSZ7C.
Junior Civil Engineer
(Neo Psychiko, Attica, Greece)
Description:
q4JUF TVQFSWJTJPO PG DJWJM FOHJOFFSJOH XPSLT GPS
SFOPWBUJPOBOEOFXDPOTUSVDUJPOXPSLT PGGJDFT 
IPUFMT SFTJEFODFT
q0OTJUFRVBMJUZDPOUSPM
q2VBOUJUZTVSWFZPGXPSLTSFRVJSFEGPSQBZNFOU
DFSUJGJDBUFT
q1SPDVSFNFOUBOEUFOEFSJOHPGNBUFSJBMT
BOEXPSLTDPOUSBDUT
Requirements:
q1BTUFYQFSJFODFJOTJNJMBSQSPKFDUT
q5FBNTQJSJU
q*NNJOFOUBWBJMBCJMJUZGPSOFXQSPKFDUT
q'MVFOUFOHMJTI
q&BTFPGVTFPGBSDIJUFDUVSBMTPGUXBSF FH"VUPDBE
Benefits:
q#FDPNJOHQBSUPGBDPNQBOZXJUIXJEF
QPSUGPMJPPGJOUFSFTUJOHQSPKFDUT
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOUXJUINPTUMZ
ZPVOHBOEFYQFSJFODFEDPMMFBHVFT
q1PUFOUJBMQSPKFDUTCPUIJO"UIFOT
BOEFMTFXIFSFJO(SFFDF
q4BMBSZBSPVOEFVSPNPOUIEFQFOEJOH
POFYQFSJFODF
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHSWJ5:P
Management Force GroupTFFLTUPSFDSVJU
Mechanical Engineer
For the post of:4BGFUZ.BOBHFNFOU$POTVMUBOU
BOEPS)44JUF.BOBHFNFOU$POTVMUBOU
Post Location:.BJOMZJO"UIFOTBOEUFNQPSBSJMZ
PVUPG"UIFOT
Candidates should have the following
qualifications:
q#BDIFMPSEFHSFF "&* JOFMFDUSJDBMFOHJOFFSJOH
PSNFDIBOJDBMFOHJOFFSJOH
q&YDFMMFOUDPNNBOEPG(SFFLBOE&OHMJTI
MBOHVBHF CPUIWFSCBMBOEXSJUUFO ,OPXMFEHF
PGBTFDPOEMBOHVBHFJTBOBTTFU
q$PNNVOJDBUJPOBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
q®SHBOJ[BUJPOBMBOENBOBHFSJBMTLJMMT
q5IPSPVHILOPXMFEHFPGDPNQVUFST
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOBSFMFWBOUQPTU
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHSXW9 (Ref: ME-18)
Η εταιρία Φιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε.°ÖÏÍÊÍÈÊ¬
¡ÄÏ¼ÍÖ ÄºÌÑÍÌÇÄÉÀÆÓÆÈÊ»ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÊÀÈ
ÐÇÀÌÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÑÖÏÍÊÍ
ÈÊÎÌ ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍοÕË ËÄÉ¬ÌÃÏÄÈÀÔ
¦ÀÑÄÏ¼ÌÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανικό ΑΕΙ
Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος
Προφίλ υποψηφίου-απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
»ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌ
ÐÑÇ ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À ÊÀÈ ÑÇ ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
0)4"4
qÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ1-$ 4$"%4 ,5
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈÆÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÊÀÈÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿
q ÉÈÍÈÐÑ¼À ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
ÐÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÏÍÒÄÐÈÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
Αρμοδιότητες:
q¢ÌÑÍ¼×ÄÈ ÀÉÈÍËÍÆÄ¼ÊÀÈÄÈË¿ÄÈÃÖÐËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÄÔ»
ÁË¬ÁÄÔÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÑÓÌÇ
ÕÀÌÇ¬ÑÓÌ ÃÈÀÐÅÀË¼×ÍÌÑÀÔÑÇÌÍÏÒ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÔ
q¦ÀÒÍÏ¼×ÄÈÄÑ»ÐÈÍË¬ÌÍÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
ÊÀÈÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐ»ÑÍÖ
qÖÄÑºÕÄÈÐÑÈÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔÏÍËÇÑÈÊ»Ô
συντήρησης
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀ½ËÄÔÑÈÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊºÔ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÀÀÌÑÀËËÀÊÑÈÊ¬ÊÀÈÑÀÀÍÒºÀÑÀ
ÄÉÍËÈÐÍ¿
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÍÌÑÄÕÌÈÊ½ÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
ÊÀÈÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÐ¿ÐÑÇÀÖÆÄ¼ÀÔ
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÑÇÏÄ¼½ËÀÑÀºÌÑÖÀÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÊÀÈÐÖÌÑÇÏ»ÐÄÓÌÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿ÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÌÍ¬ÃÀÊÀÈÄÏÈÌ¬
ÆÈÀÑÍÌÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÊÀÑÀÄÏÈÐ½ÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
ÊÀÈÏ½ÐÒÄÑÓÌÀÏÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
qÏ½ÐÒÄÑÇÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÊÀÈÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»
Ê¬ËÖÂÇ

¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS5#UE. Όλες
ÍÈ ÀÈÑ»ÐÄÈÔ Ä¼ÌÀÈ ÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ ÊÀÈ ÒÀ ÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÄËÄÑÎÌStatiks ζητείται:
Πολιτικός Μηχανικός
q.ÄÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÐÑÀÑÈÊºÔ
μελέτες
q ÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÊÀË»ÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
ÊÀÈÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ"VUPDBE
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
q´ÓÔÄÑÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS7"%Q
Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
§ÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÊÑÈÏ¼ÓÌ
Προφίλ υποψηφίου:
qÌÎÐÄÈÔÐ¿ÌÑÀÉÇÔÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌ 
ÏÍÄÑÏ»ÐÄÓÌÄÈÄÑÏ»ÐÄÓÌ
qÌÎÐÄÈÔÐÑÈÔÄËºÑÄÔÄÅÀÏÍÆ»Ô
q¢¼ÁËÄÂÇÄÏÆÍÑÀÉ¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÖËÈÊÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»Ô
qÄÏÀÌÈÊ»ÆËÎÐÐÀ ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ¬
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSY/:Z$ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ
ÀËÁ¬ÌÍÔÀÌÀÆÈÎÑÇÔ XXXTBMWBOHS
Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Θέση: §ÇÕÀÌÈÊ½ÔÄËºÑÇÔÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖ»Ô¤§
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
Τόπος:¦Ï»ÑÇ ¡¥¢¤ÏÀÊËÄ¼ÍÖ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÑÏÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄËºÑÇ
ÊÀÈQSPKFDUNBOBHFNFOUºÏÆÓÌ¤§
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÖÏ¼ÓÔ)7"$
q§ÄÆ¬ËÇÄÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÀÌÑË¼ÄÔÒÄÏ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÉÍËÈÐ½ÔÊËÈÀÑÈÐP¿ÊÀÈÖÃÏÀÖËÈÊÎÌ
ÃÈÊÑ¿ÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
q¦ÀË»ÕÏ»ÐÇÑÍÖ"VUP$"%
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ¤±
Καθήκοντα θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÄÅÀÏÍÆ»Ô
ÑÓÌºÏÆÓÌ
qÖÆÊÏÈÑÈÊ»ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÄÌÀËËÀÊÑÈÊÎÌÑÄÕÌÈÊÎÌ
Ë¿ÐÄÓÌÊÀÈÄÉÍËÈÐÍ¿
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÏÍÙÍËÍÆÈÐÎÌ 
ÏÍÄÑÏ»ÐÄÈÔÄÈÄÑÏ»ÐÄÈÔ
q¿ÌÑÀÉÇÏÍÐÅÍÏÎÌºÏÆÍÖ
q1SPKFDUNBOBHFNFOU
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÃÈÄÌºÏÆÄÈÀ
μετρήσεων
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
Η εταιρία: ÏÓÑÍ½ÏÍÔÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇÐÕÄ
Ã¼ÀÐÇÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÄÉÍÈÊÍÌ½ÇÐÇÔ
ÄÌºÏÆÄÈÀÔÊÀÈÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÌÄÏÍ¿ Ä
ºÅÀÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔÄÅÀÏÍÆºÔÊÀÈÄÅÀÏÍÆºÔ
ÄÆ¬ËÇÔ ÊË¼ÀÊÀÔ Ï½ÐÒÄÑÄÔ ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ ÐÑÍ
XXXTZDIFNHS.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
q¦ÑÈÏÈÀÊºÔÊÀÈÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
ÄºÅÀÐÇÐÑÇÌÄÉÍÈÊÍÌ½ÇÐÇÄÌºÏÆÄÈÀÔ
q§ÇÕÀÌÍÐÑ¬ÐÈÀ)7"$ÊÀÈ%)8ÄÕÏ»ÐÇ
ÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌÆÄÓÒÄÏ¼ÀÔ ÀÌ¬ÊÑÇÐÇÔ
ÒÄÏ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÒÄÏÈÊÎÌÇËÈÀÊÎÌ
q¢ÈÃÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ41"
ÊÀÈÊÍËÖÁÇÑÈÊÎÌÃÄÉÀÄÌÎÌ
qÖÐÑ»ÀÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ #.4
q¢ÌÄÏÆÄÈÀÊºÔÄËºÑÄÔ
q ÌÑÈÃÈÀÁÏÓÑÈÊ»ÊÀÒÍÃÈÊ»ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÃÍÕÄ¼ÓÌ
ÌÄÏÍ¿ ÀÆÓÆÎÌÊÀÈÒÀË¬ÐÐÈÓÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌ
qÖÐÑ»ÀÑÀÀÅÀË¬ÑÓÐÇÔÌÄÏÍ¿
q ÌÑËÈÍÐÑ¬ÐÈÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSV,M* ή στο φαξ
Äκωδικό SY-M-K.
¤ÀËÖÐ¼ÃÀÖÍÃÇ¬ÑÓÌVoi & Noi στο πλαίσιο της
ÐÖÌÄÕÍ¿Ô ÀÌÀÑÖÉÈÀÊ»Ô ÑÍÖÔ ÍÏÄ¼ÀÔ  ÀÌÍ¼ÆÄÈ ÌºÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀºËÄÈÔÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÈÍÃÖÌÀ
Ñ»Ô Í¬ÃÀÔ Εταιρία: §Ä ÇÆÄÑÈÊ» ÒºÐÇ ÐÑÍÌ ÕÎÏÍ
ÑÓÌÖÍÃÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬ÏÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÄ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ ÉºÏÍÖÄÊÀË¬ÑÇÖÐÑÈÊ»ÐÖÌÑÀÆ»ÑÇÔ
ÄÈÑÖÕ¼ÀÔ´ÕÍÖÄ¬ÒÍÔÆÈÀÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÀÏÍØ½ÌÑÀ
ÊÀÈÀÅÍÐÈÓÌ½ÀÐÑÄÀ½ËÖÑÀÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔ Ì
ÊÀÈÄÐ¿ÍÈÏ¬×ÄÐÀÈÑÍ¬ÒÍÔÆÈÀÑÇ½ÃÀÊÀÈÑÇÕÀÏ¬
ÑÍÖÌÀÁÍÇÒ¬ÔÄÑÈÔÆÌÎÐÄÈÔÐÍÖ Ñ½ÑÄÈÀÊÀÏÈºÏÀ
ÐÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ7PJ/PJÍÏÄ¼ÌÀÄ¼ÌÀÈÀÖÑ½ÍÖ
ÏÀÆÀÑÈÊ¬ÐÍÖÑÀÈÏÈ¬×ÄÈ´ËÀÐÑÇÌÍ¬ÃÀÀÔÓÔ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος αν:
q´ÕÄÈÔÊºÅÈÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÓÈÊ»
ÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
qÏÍÙ½ÒÄÐÇÇÄÆ¬ËÇÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÇÌÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»Ð¿ÌÒÄÐÇÊÀÈÄÈÒÖÇÑºÔ
ÆÌÎÐÄÈÔÐÄETNBY "VUP$"% "EPCF4VJUF
q¢ÌÇÄÏÎÌÄÐÀÈÆÈÀÑÈÔÑÄËÄÖÑÀ¼ÄÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
q´ÕÄÈÔÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀºÑÇ
ÐÄºÏÆÀSFUBJM
Εμείς προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSVOL7 με επισήμανση: Θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού ÐÖÌÍ
ÃÄÖ½ÄÌÍÀ½QPSUGPMJPÄÈËÄÆºÌÓÌºÏÆÓÌ ÊÀÑ¬
ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄSFUBJMºÏÆÀ ÄÈÊÏ»ÄÄÉ»ÆÇÐÇÑÓÌ
ÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌÐÄÊ¬ÒÄºÏÆÍ¢ËËÈ»ÇÌ¿ÀÑÀÃÄÌ
ÒÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇÊÀÑ¬ÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÄÈËÍ
Æ»Ô§ÇÕ¬ÌÄÈÔÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼À ºËÀÌÀÐÄÆÌÓÏ¼ÐÍÖÄ
ÐÑºËÌÍÌÑÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖ
Management Force GroupTFFLTUPSFDSVJU
Mechanical Engineer
(Ref: ME-18)
For the post of: 4BGFUZ.BOBHFNFOU$POTVMUBOU
BOEPS)44JUF.BOBHFNFOU$POTVMUBOU
συνέχεια στη σελ. 20

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

Υπεύθυνος Παραγωγής Επεξεργασίας Δερμάτων
Rocabella Mykonos Hotel is a boutique hotel listed as No1
in Tripadvisor with 21 rooms-suites. We have been growing
steadily the past years and have plans for further expansions.
We are a family owned business that is looking for partnerships
with individuals that will add value to our product and keep
our positive trend. Rocabella Mykonos Hotel is looking for a
Hotel Manager who shares our passion for excellence and is
enthusiastic about creating a memorable guest experience.
We are looking for an individual who has a solid work ethic,
high level of integrity, concern for quality, cross cultural
sensitivity and customer service orientation:

Hotel Manager
General Manager
Responsibilities:
qInterviews, trains and schedules the staff, as well as conducts
performance evaluations and disciplines staff when needed
qResolves guest concerns and interacts with the highest
level of hospitality and professionalism, accommodating
special requests whenever possible
qReview daily arrivals and departure to ensure proper handling
of VIP and return guests, and escort them to or from their
rooms respectively
qAssures that all financial and credit procedures are followed;
coordinates arrivals, departures and billing requirements
qResolves customer complaints from all areas of the hotel
qManaging profitability and budget allocation
qManaging all property’s departments and areas
qProvide day-to-day leadership and direction to all hotel’s
departments according to our operations standards
qMaximizing financial returns
qCreating and maintaining a unique guest experience
qA hands-on operations management approach
qComputer literacy with knowledge of a variety
of computer software applications.
qEstablishing performance and development goals,
mentoring, coaching and regular feedback to enhance
performance and ensure future bench strength
qPreparing annual capital and cash flow to accurately
forecast budgets to achieve required operating results
qAnalyse financials to drive revenues, future
profitability, and maximize return on investment
and market share
Qualifications:
qDegree in Hospitality/Tourism
q2 years minimum experience as Hotel Manager
or Assistant Hotel Manager preferably in a Luxury
Boutique Hotel
qExcellent command of both english and greek
language is essential
qVery good knowledge of a second foreign language
will be considered as an asset
qSelf-motivated, enthusiastic and customer-oriented
qExcellent MS Office-Computer skills
qNegotiation and excellent Communication Skills
qWell groomed with strong interpersonal skills
Send your cv to this link: https://swr.gr/8UK70.

Εταιρία συμβούλων ζητά:

Γραμματεία
για το τμήμα διοικητικής
υποστηριξης (περιοχή Χαλάνδρι)
Απαραίτητα προσόντα:
qΕμπειρία στη διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
qΕμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
qΓνώσεις εμπορικής διαχείρισης-έκδοσης
παραστατικών-παρακολούθησης εισπράξεων
qΆριστη γνώση αγγλικής
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÄÄÑÀÅÏ¬ÐÄÈÔ
και εμπορική αλληλογραφία
qΆριστες γνώσεις Η/Υ
(Word, Excel, Powerpoint)
qΓνώση τυφλού συστήματος
qΧρήση εφαρμογών CRM
qΑπαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ (Οικονομικά-Διοίκηση
Επιχειρήσεων)
qΕυχέρεια λόγου
qΆριστη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικές
δεξιότητες
qΙκανότητα ομαδικής εργασίας
qΕυχάριστη επαγγελματική παρουσία
qΣυνέπεια-οργάνωση-εχεμύθεια
qΔιάθεση για εργασία
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
τουλάχιστον 2 ετών
qΗλικία 22-28 ετών
H εταιρία προσφέρει:
qΣταθερό μηνιαίο μισθό
qΣύμβαση αορίστου χρόνου
qΠλήρη ασφαλιστική κάλυψη
qΣυνεχή εκπαίδευση
qΠροοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας
σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/K4WqB.

Η εταιρία: Δυναμικά αναπτυσσόμενη εξαγωγική εταιρία που
δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εξαγωγή δερμάτων
ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη υπεύθυνου παραγωγής.
Περιγραφή θέσης:
qΕίναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής, για
τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των συνεργατών του
qΠαρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των υλικών, ελέγχει την
ποιότητα των προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής και τηρεί
τις ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών
Βασικά καθήκοντα:
qΟργανώνει και συντονίζει τις δραστηριότητες της παραγωγής
για την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου και την επίτευξη
των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της επιχείρησης
qΕλέγχει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
και προγραμματίζει την ποσότητα και τον ρυθμό παραγωγής
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες
qΗγείται, καθοδήγει, εκπαιδεύει και αξιολογεί το προσωπικό
της παραγωγής
qΚατανέμει το προσωπικό σε τμήματα και βάρδιες. Αναθέτει
εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους και επιβλέπει
qΕπιλέγει με τον υπεύθυνο προσωπικού και τον διευθυντή
παραγωγής το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό
qΕπιβλέπει την ορθή χρήση του εξοπλισμού
και των εγκαταστάσεων και την τήρηση των κανονισμών
ασφαλείας της εργασίας και της ποιότητας των προϊόντων
qΑντιμετωπίζει αποτελεσματικά έκτακτα προβλήματα, βλάβες
μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κ.λπ
qΕρευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής με σκοπό να
αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγικής μονάδας της εταιρίας

Το Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχωσης της
Σχολής Ψυχολογίας ζητά να προσλάβει καθηγητή μερικής
απασχόλησης για:

διδασκαλία μαθημάτων
Kωδ.: PSY_STAT18
Στο επιστημονικό πεδίο της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
και στατιστικής ανάλυσης στην αγγλική γλώσσα
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο ψυχολογίας
qΜεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές με έμφαση
στην εκπόνηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
qΆριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
qΔιδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών
στο σχετικό αντικείμενο
qΕρευνητική εμπειρία (σχεδιασμός και διεξαγωγή
μελετών, δημοσιεύσεις)
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
qΕπικοινωνιακές, οργανωτικές
και διοικητικές δεξιότητες
qΔιδακτική αποτελεσματικότητα
qΔεξιότητες εξατομικευμένης
και ομαδικής εργασίας
qΥπευθυνότητα
qΔεξιότητες καθοδήγησης και ανατροφοδότησης
Επιθυμητά προσόντα:
qΕμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
qΕρευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις
σε ακαδημαϊκά περιοδικά)
Το Mediterranean College προσφέρει:
qΣυνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού
προσωπικού του
qΕυχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
qΕυκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολλαπλά
επίπεδα
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/cV6zb.
Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης
«PSY_STAT18» στο θέμα.

Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε οργανωμένη διεύθυνση
παραγωγής
qΠτυχίο τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού φορέα
ή αποδεδειγμένη αντίστοιχη σχετική εμπειρία
qΔιοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΧρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
qΣτρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
qΕργασία σε συνθήκες εργοστασίου
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
qΟργανωτική συμπεριφορά, μεθοδικότητα και συνέπεια
qΕυχέρεια επικοινωνίας στον προφορικό και γραπτό λόγο
qΙκανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
qΙκανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης, τηρώντας
αυστηρά χρονοδιαγράμματα
qΔυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
και αποδοχή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΆριστο εργασιακό περιβάλλον
qΠροοπτικές εξέλιξης βάσει αποτελεσμάτων
και επιτευγμάτων.
qΣυνεχή εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα έως τις 14 Οκτωβρίου στο link: https://swr.gr/
qyvb2 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης: Υπεύθυνος
Παραγωγής. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ντελής Κώστας, τηλ.:
210 3460855.

We are currently looking for a:

Detailer
to join our team in Thessaloniki
Responsibilities:
qInform Dentists on products using advanced
presentation tools
qEstablishing, developing and maintaining
relationships with Dentists
qRepresenting the company at Dental congresses,
events and demonstrations
qKeeping accurate records and reports daily
on all activities and results
Required skills:
qUniversity degree -BA/BS in Life Science, Biology,
Nursing or Dentist Degree is required
qAt least 2 years of experience in health care sector
qExcellent presentation & communication skills
qSelf-motivated, capable to work independently,
organize and plan field visits
qFluent in english
qGood computer skills including MS Office package
qDriving License
qNo military obligations for male candidates
qAbility to travel
Remuneration: The company offers an attractive
remuneration package, company car, benefits and challenging
career opportunities within a dynamic working environment.
If you fulfill the requirements of this position and you’re
interested in joining our team, please send your cv to this
link: https://swr.gr/951Ah.

On behalf of our client, an international company with a
leading role in hospitality in the region, Invictus Talent
Consultancy is seeking for motivated and qualified candidates
for the following position based in Montenegro coast:

Executive Chef
Role summary: Responsible for the consistent preparation
of innovative and creative cuisine of the highest quality,
presentation and flavor for the restaurants, banquets
and other food facilities, resulting in outstanding guest
satisfaction. Also, responsible for the smooth running of
the kitchen and managing areas of profit, stock, wastage
control, hygiene practices and training within the department.
Responsibilities:
qPlanning and supervising work efficiency
of all employees in the department
qResponsible for the quality and appearance
of the food prepared
qTrains and educates all kitchen personnel on food
production and food presentation to the highest
standards
qLeads the department staff by creating a positive work
environment, counselling employees as appropriate,
and providing guidance and direction, including setting
performance standards and monitoring performance
qTakes care of the positive image of the hotel; provides
and supports service behaviours that are above and beyond
for customer satisfaction and retention
qCreates work schedules and controls planned
annual leaves
qTakes care of food cost control, as well as other
costs, sanitation standards, staff training, equipment
maintenance
qCooperates with front of the house, Marketing & Sales
and departments and other hotel departments as needed
Candidates`profile:
qAt least 5 years of experience in the same or similar
role at 5 star international properties
qExperience in 5 star hotels and international hotel
chains or groups with multiple outlets
qCapable to manage production 4 restaurants
(main restaurant, fine dining restaurant, Asian
restaurant, sea side tavern), room service and banquet
departments), as well as 50 people working
in the kitchen department
qExposure to Asian and local cuisine is a plus.
Exposure to European and Mediterranean cuisine,
is a must
qAble to develop new products encompassing latest
trends and innovation
qIndependent, proactive and self-initiative individual
qEffectively uses interpersonal and communication
skills to lead, influence, and motivate kitchen staff
qStrong organizational & analytical skills
qDeveloped integrity and work ethic
qKnowledge of english language
qComputer literate
Send your cv to this link: https://swr.gr/x8SE5.

Papadatos S.A., which deals in the field of furniture
design and manufacture, with exporting network in over
42 counties, is currently looking for hiring:

Assistant Key Account
Manager for International
Markets
Η εταιρία SGS GREECE S.A. μέλος του ομίλου Société
Generale de Surveillance SA, που δραστηριοποιείται από
το 1933 στην Ελλάδα σε υπηρεσίες ελέγχου, επιθεώρησης,
επαλήθευσης, εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποίησης
σε όλους τους κλάδους πρωτογενούς και βιομηχανικής
παραγωγής και εμπορίου, αναζητεί για μόνιμη απασχόληση
στην περιοχή της Αθήνας:

Επιθεωρητές Αυτοκινήτων
(κωδ: INSP-TRP)
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος ΤΕΙ/IEK Μηχανολογίας ή οχημάτων
ή σχετικής ειδικότητας
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΆριστη γνώση MS Οffice και χρήση Η/Υ
qΆριστη γνώση του αυτοκινήτου και θεμάτων
επισκευών ηλεκτρομηχανολογικών ή/και φανοποιείας
qΕπαγγελματικός χειρισμός
qΟργανωτικότητα
qΕπιθυμητή η ύπαρξη δελτίου παροχής υπηρεσιών
qΔιαθεσιμότητα να εργαστεί από τις αρχές Οκτωβρίου
και να μετακινείται με δικό του αυτοκίνητο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά
τους αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στο link: https://
swr.gr/jIFkB υπ’ όψιν κας Θωμίδου. Θα τηρηθεί απόλυτη
εμπιστευτικότητα.

Το Lichnos Beach, πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάργα,
ζητά να προσλάβει για Μάιο έως Οκτώβριο 2019:

A’ Μάγειρα Κρύας Κουζίνας
Προσόντα:
qΑπαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
σε αντίστοιχη θέση
qΠτυχίο τουριστικής σχολής
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕπιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
qΕυχάριστος και φιλικός χαρακτήρας
Προσφέρονται:
qΟικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων
qΔιαμονή και διατροφή
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/SGpQY.

Position responsibilities:
qMonitoring the day to day loading, order procedures
& sales order processing
qManaging daily e-mail correspondence
with customers & external agencies
qReceiving & processing all invoices
qPreparing price offers and maintaining the relevant
spreadsheets
qCarrying out analysis and commercial performance
reports of each account
qProvide detailed information and reports
to the director of the company as and when required
qManaging a range of customer projects
qEnsure that customers receive excellent service
and suppliers provide consistent services
qDaily liaison with other members of the team
in order to achieve targets required by the company
You will act as the key interface between the customer
and all relevant divisions.
Qualification-Experience Requirements:
qExcellent communication skills and interpersonal skills
qAbility to work under pressure and strict deadlines
qFluent use of english language. Any other languages
will count positively
The candidate would preferably have a diploma-degree in
Business/Marketing studies. The new colleague will join the
team based at the main office facilities of Tatoiou Avenue
in Acharne. Please, send your application including a CV’s,
including a recent photo to this link: https://swr.gr/REwxh.
Learn more about our Company, please visit us at: www.
papadatos.gr.

20 Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018
Post Location: Mainly in Athens and temporarily
out of Athens.
Candidates should have the following
qualifications:
q#BDIFMPSEFHSFF "&* JOFMFDUSJDBMFOHJOFFSJOH
PSNFDIBOJDBMFOHJOFFSJOH
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGHSFFLBOEFOHMJTI
MBOHVBHF CPUIWFSCBMBOEXSJUUFO 
,OPXMFEHFPGBTFDPOEMBOHVBHFJTBOBTTFU
q$PNNVOJDBUJPOBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
q®SHBOJ[BUJPOBMBOENBOBHFSJBMTLJMMT
q5IPSPVHILOPXMFEHFPGDPNQVUFST
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOBSFMFWBOUQPTU
Apply to link: IUUQTTXSHSXW9
XJUIUIFSFG.& 

ΝΟΜΙΚΑ

Junior Legal
Advisor
0VSDMJFOU XIJDIJTB-FBEJOH*OUFSOBUJPOBMMZ(MPCBM
-BX'JSNXJUIPQFSBUJPOJO(SFFDF JTTFFLJOHUPIJSF
BZPVOHMFHBMQSPGFTTJPOBMXIPXJTIFTUPQVSTVF
BDBSFFSBTBTPMJDJUPSJOUIFDPSQPSBUF CBOLJOH 
GJOBODF UBY TFDVSJUJFT BOETIJQQJOHQSBDUJDFBSFBT
The ideal incumbent must:
q#FZFBSTPME
q)BWFCBTJDJOJUJBMXPSLJOHFYQFSJFODF
q)BWFBVOJWFSTJUZEFHSFFBOEPSQPTUHSBEVBUF
EFHSFFGSPNBO"OHMP"NFSJDBO6OJWFSTJUZ
q#FBENJUUFEJOB(SFFL-BXZFST"TTPDJBUJPO
#BS BENJTTJPOJOBO&OHMJTI64#BSXPVMECF
DPOTJEFSFEBQMVT
q)BWFBOFYDFMMFOUXSJUUFOBOEPSBMDPNNBOE
PGUIF&OHMJTIMBOHVBHF
q#FLOPXMFEHFBCMFPGUIFHSFFLBOEDPNNPO
MBXCBTJDTBOEUFSNJOPMPHZ
q#FBQSPGJDJFOUVTFSPGMFHBMQMBUGPSNT 
EBUBCBTFT BOEMJCSBSJFT
q)BWFBTLJMMTFUQFSUBJOJOHUPBOBMZUJDBM
UIJOLJOH BUUFOUJPOUPEFUBJM MPHJDBMSFBTPOJOH 
DPNQSFIFOTJPOPGDPNQMFYUSBOTBDUJPOT 
OVNCFSDSVODIJOH XSJUJOHJOHSFFLBOEFOHMJTI
6OEFSUIFQSFWBJMJOHKPCNBSLFUDJSDVNTUBODFTGPS
MFHBMQSPGFTTJPOBMTJO(SFFDF UIJTBVOJRVF IJHIMZ
DIBMMFOHJOHQSPGFTTJPOBMPQQPSUVOJUZBEESFTTFEUP
FOUSZMFWFMMBXZFSTXIPXJTIUPTUBSUUIFJSDBSFFS
XJUIBTUSVDUVSFE XFMMPSHBOJ[FE RVBMJUBUJWF USBJOJOH 
BOE QFPQMF EFWFMPQNFOU PSJFOUFE QSPGFTTJPOBM
FOWJSPONFOU HPWFSOFECZJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSET 
QSJODJQMFT BOEFUIJDT
*UJTDMBSJGJFEUIBUPOMZUIFBQQMJDBOUTXIPTFTVCNJUUFE
SFTVNFTTFFNJOHMZNFFUUIFSFRVJSFNFOUTPVUMJOFE
BCPWFXJMMCFDPOUBDUFE"QQMZUPlink: IUUQTTXS
HS5UV#M
FTI GroupJO(SFFDFJTTFFLJOHUPSFDSVJUBO
In-House Legal
Counsel
8FDVSSFOUMZIBWFBOPQFOJOHGPSBO*O)PVTF-FHBM
"EWJTPS XJUIBQSFGFSBCMFCBDLHSPVOEJOIPTQJUBMJUZ
USBWFMBOEUPVSJTNJOEVTUSJFT5IFSPMFJTCBTFEJO
Athens.
Key Responsibilities:
In FTI Greek Group Companies (“Group”):
q4VQQPSUNPOJUPS(SPVQTDPSQPSBUF
TUSVDUVSFT
q&OTVSFDPNQMJBODFXJUIMPDBMSFHVMBUPSZ
GSBNFXPSLBOEDPNNVOJDBUFXJUIBVUIPSJUJFT
FHHSFFLOBUJPOBMUPVSJTNPSHBOJ[BUJPO 
HFOFSBMDPNNFSDJBMSFHJTUSZ
q1SFQBSFNJOVUFTPGNFFUJOHTGPSWBSJPVTHSPVQ
DPNQBOJFT
q1SFQBSFBMMEPDVNFOUTSFMBUFEUPDPSQPSBUFMBX
#P%SFTPMVUJPOT (FOFSBM"TTFNCMZPG4IBSFIPMEFST
.FFUJOHT 1P"TSFMBUFEUPUIJT BOELFFQUIF(SPVQ
DPNQBOJFTCPPLTJOPSEFS BSDIJWJOH
q1SPWJEFWBSJPVTBODJMMBSZMFHBMEPDVNFOUBUJPO 
TVDIBT/%"T
q"TTJTUJODPNNPODPNNFSDJBMMBXJTTVFT MJLF
FHMFBTF TVQQMJFS IPUFMBOEBHFODZDPOUSBDUT
q1SPWJEFTVQQPSUBOEMFHBMBEWJDFPOOFX
QSPKFDUT CBOLGJOBODJOH JOTVSBODFJTTVFT MFHBM
DVTUPNFSDPNQMBJOUTDBTFT
q1SPWJEFTVQQPSUMFHBMBEWJDFUPWBSJPVTEFQBSUNFOUT
PGUIF(SPVQTDPNQBOJFTBOEQSJNBSJMZGJOBODFBOE
)3 MBCPSMBX
Dimensions/scope:
q*OHFOFSBMTFSWFBTMPDBMQPJOUPGDPOUBDUGPSMFHBM
RVFTUJPOTUIBUBSFSFMBUFEUPMPDBMEBZUPEBZCVTJOFTT
q$PPQFSBUJPOXJUIBOEJOUFSGBDFUPMBXGJSNT
and notaries
q*OUFSOBMDPPSEJOBUJPOBOESFDPODJMJBUJPOXJUI'5*
(SPVQIFBERVBSUFSTMFHBMEFQBSUNFOUJONBUUFST
XJUIXJEFSJNQBDUPOUIFXIPMF'5*(SPVQ
Qualifications:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOMBX
q1PTTFTTFTBUMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODF
Skills & abilities:
q1$MJUFSBDZ .40GGJDF 0VUMPPL
q(SFFLOBUJWFTQFBLFSBOEGMVFODZJOFOHMJTI
PSBMBOEXSJUUFO "EEJUJPOBMMBOHVBHFT
XJMMCFDPOTJEFSFEBQMVT
q"CJMJUZUPBDUJOEFQFOEFOUMZ LFFQTUSJDU
EFBEMJOFTBOEGPMMPXVQPOUBTLTEJMJHFOUMZ
q%FNPOTUSBCMFHPPEESBGUJOHTLJMMT
XJUICSPBEFYQFSJFODFPGESBGUJOHBWBSJFUZ
PGDPOUSBDUTUPBIJHITUBOEBSE
Knowledge & experience:
q&YQFSJFODFJOJOIPVTFMFHBMEFQBSUNFOU
PGBOJOUFSOBUJPOBMHSPVQXPVMECFBQMVT
q&YQFSJFODFJOIPTQJUBMJUZJOEVTUSZ
XPVMECFPGBEWBOUBHF
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT TFSWJDF
PSJFOUBUJPO BCJMJUZUPIBOEMFQSFTTVSF 
PSHBOJ[BUJPOTLJMMT EJTDSFUJPOBOESFTVMUTGPDVT
"QQMJDBOUTNFFUJOHUIFDSJUFSJBPVUMJOFEBCPWFXJMM
CFDPOUBDUFEBTQBSUPGUIFTIPSUMJTUJOHQSPDFTT
1MFBTF TFOEZPVSBQQMJDBUJPOJODMVEJOHBDWTJO
FOHMJTI BSFDFOUQIPUPUPlink: IUUQTTXSHSZYCS

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Φαμάρ ΑΒΕ ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈ
ÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÅÀÏ¬ÊÓÌÊÀÈÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ½ÑÇÔÐÑPÌ³ËÈÍ
Χειριστή Μηχανών Συσκευασίας
(κωδ.: ΧΜΣ_2018)
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÐÖÐÊÄÖÀÐÑÈÊÎÌÇÕÀÌÎÌ
Ð¿ÅÓÌÀÄÑÍÏ½ÆÏÀÀÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÑÓÌÇÕÀÌÎÌÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÈÔÏÍÊÀÒÍÏÈÐºÌÄÔÀÍÃ½ÐÄÈÔ
q¦ÀÒÀÏÈÐ½ÔÑÓÌÇÕÀÌÎÌÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÊÀÈÑÄÊÇÏ¼ÓÐÇÔÑÓÌÐÕÄÑÈÊÎÌÍÃÇÆÈÎÌ
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÊÀÈÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÀÏÀÆÓÆÈÊÎÌÃÄÈÊÑÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÐÕÍËÎÌºÐÇÔÑÄÕÌÈÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
» °¢¥ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÑÄÖÒ¿ÌÐÄÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼À
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSIT/E0
Η Γευσήνους ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»Ô
ÄÐÑ¼ÀÐÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÊËÄÈÐÑºÔÀÆÍÏºÔ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬
Τεχνίτη Επεξεργασίας Κρέατος
ÈÀÑÇÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÇÔ
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÍÌ¬ÃÀÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÏºÀÑÍÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑÄÀÕÈÐ½ÊÀÈÊÍºÔÊÏºÀÑÍÔ
ÐÄÄÏ¼ÃÄÔ
qÌÎÐÄÈÔÐÑÇÌÀÏÀÐÊÄÖ»
ÊÏÄÀÑÍÀÏÀÐÊÄÖÀÐ¬ÑÓÌ ÈÅÑºÊÈÀÊË
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇÕÀÌÎÌÊÏºÀÑÍÔ
ÊÀÈÍÏÅÍÍÈÇÑÈÊÎÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÄÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS,$-H
One Pharma,POFPGUIFGBTUFTUHSPXJOHNBOVGBDUVSFST
PG QIBSNBDFVUJDBM GJOJTIFE EPTBHFT JO (SFFDF JT
PGGFSJOHBOFYDFMMFOUDBSFFSPQQPSUVOJUZUPJOUFSFTUFE
DBOEJEBUFTUPVOEFSUBLFUIFQPTJUJPOPG
Quality Control Analyst
Location: 4DIJNBUBSJ7JPUJB
Role profile:1FSGPSNTBOBMZUJDBMUFTUT NPOJUPST
QSPDFEVSFT NBOBHFTFRVJQNFOU NBJOUBJOTEBUBBOE
EPDVNFOUBUJPOUPFOTVSFUIBUUIFRVBMJUZPGGJOJTIFE
QSPEVDUTJTJOMJOFXJUITQFDJGJDBUJPOT SFHVMBUJPOT
BOE(PPE.BOVGBDUVSJOH1SPDFTTFT (.1T 
Qualification profile:
q6OJWFSTJUZEFHSFFQSFGFSBCMZJODIFNJTUSZ 
QIBSNBDZPSPUIFSIFBMUITDJFODFT
q5XP  ZFBSTXPSLJOHFYQFSJFODFJOBOBMZUJDBM
MBCPSBUPSZPGBQIBSNBDFVUJDBMDPNQBOZ
q(PPELOPXMFEHFPG(PPE.BOVGBDUVSJOH
1SPDFTTFT (.1T
q(PPELOPXMFEHFBOEXPSLJOHFYQFSJFODF
JO)1-$ 67 ($BOBMZTJT
q'MVFODZJOHSFFLBOEFOHMJTI
q$PNQFUFODZJO.JDSPTPGU0GGJDF
q'PDVTPOSFTVMUTUISPVHIDPPQFSBUJPO
BOEUFBNXPSL
q4USPOHPSHBOJTBUJPOBMTLJMMT
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSFBOEQSPCMFN
TPMWJOHPSJFOUBUJPO
One pharma provides:
q5SBJOJOHBOEEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT
q"DPNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF 
IFBMUIMJGFJOTVSBODF
8FMPPLGPSXBSEUPSFDFJWJOHZPVSBQQMJDBUJPOBOE
DVSSJDVMVNWJUBFUPUIJTlink: IUUQTTXSHS/5&.
"MMBQQMJDBUJPOTBSFDPOTJEFSFETUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
XXXPOFQIBSNBHS
Η INGROUP  Í ÀÈÆÎÔ ÄËËÇÌÈÊ½Ô ½ÈËÍÔ Ä 
ÕÏ½ÌÈÀÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
IVNBOSFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ
Προϊστάμενο Παραγωγής
(κωδ.: HR 001314) (έδρα: Ασπρόπυργος)
ÈÀÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÏÍÅ¼ÍÖ
Καθήκοντα:
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÁÀÏÃÈÎÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»Ô
q´ËÄÆÕÍÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÀÏÀÆÓÆ»Ô
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ ÆÄÓÍÌ¼ÀÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÑÏÍÅ¼ÓÌÕÇÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô»ÐÖÌÀÅºÔ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔÐÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÑÏÍÅ¼ÓÌ».#"ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÏ½ÐÒÄÑÍ
ÏÍÐ½Ì
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
ÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ&314"1
qÍË¿ÊÀËºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ 
ÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
ÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÏ¼ÐÄÓÌ
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄËÄÆÊÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ

q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀËËÀÆÎÌÊÀÈÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÁÄËÑ¼ÓÐÇÔ
Παρέχονται: ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
ÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿Ì
ÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿ÌÃÖÌÀÈÊ¬ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒº
ÐÇÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSVU'91
®ÄË¬ÑÇÔÀÔ ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌÐÑÇÁ½ÏÄÈÀ
ÑÑÈÊ» ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ ºÌÀÌ»¼À
Υπεύθυνο Προγραμματισμού Παραγωγής
Τα καθήκοντα της θέσης:
qÈÀ½ÏÅÓÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
ËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔÖ½ÂÇÇÄÏÍÇÌ¼ÄÔÀÏ¬ÃÍÐÇÔ
ÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÖËÈÊÎÌ
ÄÐÊÍ½ÑÇÁºËÑÈÐÑÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑÇÔÄ¼ÑÄÖÉÇÔÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÑÍÖÔÁºËÑÈÐÑÍÖÔÕÏ½ÌÍÖÔ
q¢ÈÐÀÆÓÆ»ÃÄÃÍºÌÓÌÐÑÍ&31 ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À
ÊÀÈÖÍÁÍË»ÀÌÀÅÍÏÎÌÀ½ÃÍÐÇÔÄÑÇÕÏ»ÐÇ
ÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÄÒ½ÃÓÌ
Τυπικά προσόντα:
q¼ËÓÀÇÕÀÌÈÊ»Ô»"&*°¢¥ÒÄÑÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔÏÍÒÄÐÈÎÌ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Επιθυμητά προσόντα:
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÀÌÀËÖÑÈÊ»
ÊÀÈÐÖÌÃÖÀÐÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÕÏ»ÐÇÔ.31
.BOVGBDUVSJOH3FTPVSDF1MBOOJOH 
»ÄÅÀÏÍÐºÌÇÕÏ»ÐÇÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÏÍ»Ô
ÄÏÆÀÐÈÎÌÊÀÈÀÌ¬ËÖÐÇÔÄÖÀÈÐÒÇÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει ÀÍÃÍÕºÔ ÀÌ¬ËÍÆÄÔ ÑÓÌ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈÏÍÍÑÈÊ»
ÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSI9J
Η Adecco HRÄ¼ÌÀÈÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÀÆÊÍÐ¼ÓÔÊÀÈ
ÈÐÑÍÍÈÇºÌÇÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÍÃÈÄÒÌºÔ
Ï½ÑÖÍ*40 ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÄ¿ÏÄÐÇÔÊÀÈ
ÄÈËÍÆ»ÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇ
ÐÇÔ)"EFDDP ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÄÆ¬ËÇÔ
ÄËËÇÌÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍÆÈÀÑÇ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
Βοηθός Υπεύθυνου Προγραμματισμού
Παραγωγής & Υλών
Περιγραφή θέσης:
q¦ÀÑ¬ÏÑÈÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÌ±Ä¿ÒÖÌÍÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÆÊºÌÑÏÓÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔÑÓÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÓÌ
ÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÆÈÀÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÓÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÊÀÈºÊ
ÃÍÐÇÑÓÌÇÄÏ»ÐÈÓÌÃÄËÑ¼ÓÌÖËÈÊÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q´ËÄÆÕÍÔÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÖÔÀÏ½ÃÈÍÖÔÖÄÖ
Ò¿ÌÍÖÔÑÓÌÀÍÒÄ¬ÑÓÌÏÎÑÓÌÊÀÈÁÍÇÒÇÑÈÊÎÌ
ÖËÈÊÎÌÊÀÈºÏÈÌÀÆÈÀÑÇÌºÆÊÀÈÏÇÀÏÀÆÆÄË¼ÀÑÍÖÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÕÍÏÇÆÎÌ ÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÊÀÈ¬ËËÓÌÄÑÀÈÏÄÈÎÌ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÐÑÍÑÍºÀÑÇÔÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ 
ÕÇÈÊ»ÔÇÕÀÌÈÊ»Ô ÇËÄÊÑÏÍËÍÆ¼ÀÔ»ÄÈÐÑ»ÇÔ
ÊÀÈÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
q¿Í  ºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÒºÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô 
ÆÏÀÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô»ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
±ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍlink: https://
TXSHSW-93. §ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»
ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀ
ÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
ÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔ
XXXBEFDDPHSÊÀÈÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈ
À½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀAmco ABEEÄ¼ÌÀÈÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐ
Ð½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌ Ë¿ÐÄÓÌ ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿ ÖÂÇË»Ô
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση,
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌºÊÃÍÐÇÔ
ÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌÊÀÈËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔÄÈÁÀÑÎÌ
ÆÈÀÄÑÀÈÏ¼ÄÔºÐÓÌÀ×ÈÊ»ÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ-&%
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÄËÄÆÕ½ÄÌÇÔ
ÐÑ¬ÒÄÖÐÇ
q¿ÐÄÓÌºÉÖÌÓÌ½ËÄÓÌ
¤ÄÑÀÈÏ¼À"NDP"#&&ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ ÐÑÇÌ
ÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÍÌ¬ÃÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍ
Υπεύθυνο Παραγωγής
(κωδ. Θέσης: PMK01/17)
Περιγραφή Θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÍÏÒ»Ô
ÄÊÑºËÄÐÇÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÈºÆÈÐÑÇÃÖÌÀÑ»
ÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÏÍÇÒÄÈÎÌÆÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô

q±Ä¿ÒÖÌÍÔÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
ÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÑÄËÈÊÍ¿
ÏÍØ½ÌÑÍÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ °¢¥¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿»¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
ÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÇÈÄ¿ÒÖÌÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÂÇÅÈÀÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÀÌÀËÍÆÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
q²Ï»ÐÇ½ËÓÌÑÓÌÄÅÀÏÍÆÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖ¤±
qÌÎÐÇ&31ËÍÆÈÐÈÊÎÌ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÃÖÀÐÑÈÊ»ÆÌÎÐÇ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½ÊÀÈÆÏÀÑ½Ë½ÆÍ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ 
ÑÇÏÎÌÑÀÔÀÖÐÑÇÏ¬ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏ¬ÀÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Τόπος εργασίας:¦½ÏÈÌÒÍÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ¬ÄÐÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
ÑÍÌκωδικό της θέσης: DPM01/17ÐÑÍlink: https://
TXSHS:&(G* ÈÀ ½ËÀ ÑÀ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÒÀ ÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΦιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε. °ÖÏÍÊÍÈÊ¬
¡ÄÏ¼ÍÖ ÄºÌÑÍÌÇÄÉÀÆÓÆÈÊ»ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÊÀÈ
ÐÇÀÌÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÑÖÏÍÊÍ
ÈÊÎÌ ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍPÕË ËÄÉ¬ÌÃÏÄÈÀÔ
¦ÀÑÄÏ¼ÌÇÔ,ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τυροκόμο/Τεχνολόγο Τροφίμων
Περιγραφή θέσης–κύριες αρμοδιότητες:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÑÍÖÔÀÏÀÆÓÆÈÊÍ¿ÔÕÎÏÍÖÔ
ÑÍÖÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖ
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
Προφίλ υποψηφίου–απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌ¼ÑÇÑÄÕÌÈÊÍ¿ÆÀËÀÊÑÍÊÍ¼ÀÔ
ÑÖÏÍÊÍ¼ÀÔ ÑÄÕÌÍË½ÆÍÖÑÏÍÅ¼ÓÌ»ÑÄÕÌÍË½ÆÍÖ
ÆÄÓ½ÌÍÖ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
ÆÀËÀÊÑÍÊÍÈÊÎÌÑÖÏÍÊÍÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÍÖÃÎÌÐÄÒºÀÑÀ
ÆÀËÀÊÑÍÊÍÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÉÈÍÈÐÑ¼À ÐÖÌºÄÈÀ 
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ ÄÈÒÖÇÑ»ÊÀÑÍÕ»¥²
ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Παροχές:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
qÏ½ÐÒÄÑÇÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSVL;E. ¸ËÄÔÍÈ
ÀÈÑ»ÐÄÈÔÄ¼ÌÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Alouette A.E. ÄÀÏÍÖÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÀÈÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Συνεργάτη για το Τμήμα Παραγωγής
(Τεχνικές Προδιαγραφές)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως
να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼ÍÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÍÖÃÎÌÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½
»ÊÀÈÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÄÌÃÖ¬ÑÓÌÐÄ¢ËË¬ÃÀ
ÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÐÑÍÌÆÏÀÑ½ÊÀÈÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ*MMVTUSBUPS ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ
¤±ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ&YDFM 8PSE 0VUMPPL
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÊ½ÌÇÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÄË¿ÐÄÈÔÀ½ÂÄÈÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÑÖÓ¬ÑÓÌÊÀÈÊÄÌÑÇ¬ÑÓÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌËÄÍÌºÊÑÇÀ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
Παρέχονται:
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSLR[1:
Η Alumil ºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÄÆÀË¿ÑÄÏÍÖÔÊÀÈÈÍÏÍ
ÇÆºÌÍÖÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ¬ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ÔÍ¼ËÍÖÔÐÑÍÌ
ÑÍºÀÑÇÔºÏÄÖÌÀÔ ÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÑÇÔÀÏÀÆÓ
Æ»ÔÏÍØ½ÌÑÓÌÃÈºËÀÐÇÔÀËÍÖÈÌ¼ÍÖÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Προγραμματιστής Παραγωγής
(κωδ.: PP-18)
§ÄºÃÏÀÑÇ¡¥¢¦ÈËÊ¼Ô
Περιγραφή θέσης:±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÍÖÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÎÐÑÄÌÀÄÈÑÖÆÕ¬ÌÄÑÀÈÇÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
ÕÏ»ÐÇÔÑÓÌ½ÏÓÌÀÏÀÆÓÆ»Ô®ÏÆ¬ÌÓÐÇÏÍÆÏÀ
¬ÑÓÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÀÌ¬Ñ»ÀÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÁÄËÑ¼ÓÐÇ
ÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»Ô¤
ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÇÕÀÌÍË½ÆÓÌÇÕÀÌÈÊÎÌ
»ÇÕÀÌÈÊÎÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÍË¿ÊÀËºÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÄÐÇÔË»ÂÇÔÀÍÅ¬ÐÄÓÌÖ½¼ÄÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÇÁÀÏ¿ÑÇÑÀ
ÑÇÔÒºÐÇÔÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÄÈËÍÆ»Ô
q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÍÐ¿ÐÑÇÀ
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÀ½ÃÍÐÇÔ
q¥ÃÈÓÑÈÊ½ÍÀÃÈÊ½ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ½
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÀ½ÏÍÔÑÍÌÕÎÏÍ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÄÑÀÈÏÈÊ½ËÄÓÅÍÏÄ¼Í
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSCO.*
Η Βασιλάκος Α.Ε. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔ
ÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÁÀÅ»Ô7BCFS ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌ
ÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬À½ÑÍ ÀÏ¬ÆÄÈÊÀÈÃÈÀÊÈÌÄ¼
ÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍØ½ÌÑÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬
ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»ÅÈÍÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Μηχανικός Παραγωγής
Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων
Με έδρα: Ò»ÌÀ
Βασικές αρμοδιότητες:
q´ËÄÆÕÍÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÆÏÀÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÁËÀÁÎÌ
ÑÓÌÇÕÀÌÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÈÔÄÏÈÍÃÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
ÏÍËÇÑÈÊ»ÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
qÖÌÑ»ÏÇÐÇÇÕÀÌÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÊÀÈÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q²ÄÈÏÈÐÑ»ÔÑÓÌÇÕÀÌÎÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
q¢ÊÑÄËÄ¼Ê¬ÒÄ¬ËËÇÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖÑÍÖÀÌÀÒºÑÄÈ
ÍÏÍØÐÑ¬ÄÌ½ÔÑÍÖ
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ°¢¥ÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ
»ÃÄÖÑÄÏÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÑÄÕÌÈÊ¬
ÌÄÖÀÑÈÊ¬ÇËÄÊÑÏÈÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀ
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
¤±ÊÀÈËÇÏÍÅÍÏÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÄÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q ¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔÊÀÈÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ 
ÐÖÌºÄÈÀ ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
qºËÇÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»¬ÒÇÐÇ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÌÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
ÄÇÕÀÌ»ÀÑÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÇÕÀÌ»Ô
Η εταιρία προσφέρει:
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ ÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHSO3+$

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

¡ÈÍÇÕÀÌ¼ÀÊÏºÀÑÍÔÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎ
ÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔ ÆÈÀÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍÐÑÍ§ÍÐÕ¬ÑÍ
Συντηρητή Βάρδιας
Περιγραφή θέσης: ® ÖÍÂ»ÅÈÍÔ ÒÀ ÀÌÀË¬ÁÄÈ
ÑÇÌÄÊÑºËÄÐÇÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÍÖÇËÄ
ÊÑÏÍÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ÊÀÈÑÓÌÇÕÀÌÎÌ
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÀÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÄÈÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀ
ÑÍÍÈÍÑÈÊ½ÀÍÑºËÄÐÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÀÏÀÆÓÆ»Ô
q±ËÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÑÇÔÏÍËÇÑÈÊ»Ô
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÁ¬ÐÄÈÑÓÌÍÃÇÆÈÎÌ
ÑÍÖÏÍØÐÑÀºÌÍÖÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
q³ÄÐÇÄºÁÀÐÇÐÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÃÖÐËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÄÔ
ÁË¬ÁÄÔÑÓÌÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌ ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÎÌÄÆÊÀ
ÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÑÍÖÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖÊÀÈÄÈÃÈ½ÏÒÓÐ»ÑÍÖÔ
ÄÑÏ½ÍÍÖÌÀÀÍÊÀÒ¼ÐÑÀÑÀÈÇÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»
ÊÀÈÀÐÅÀË»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Θα ληφθούν υπόψη:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼À
qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔÐÕÄÑÈÊ½
ÄÑÇÌÇËÄÊÑÏÍËÍÆ¼À ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÍ¿Ô
ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿Ô
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÇÌÖÆÈÄÈÌ»ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀ
ÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Για την παραπάνω θέση προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔÀÍËÀÁºÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSE$JOC
Η Auto Marin A.E.ÀÌÀ×ÇÑ¬
Τεχνικό Σύμβουλο
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q°ÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÍÏ¼ÀÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
Προσφέρονται:
q§ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS
Y/N83ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿
ÒÄÈÀÈÀÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&
ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXXBVUPNBSJOHS
ÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÑÍÖÍ¼ËÍÖÀÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÈ
Ηλεκτρολόγο Συντηρητή (Θεσσαλονίκη)
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:ÑÍÌÏÍ
ËÇÑÈÊ½ºËÄÆÕÍÊÀÈÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Á¬ÐÄÈÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÊÀÈÑÇÌÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÄÈÃÈ½ÏÒÓÐÇ
ÁËÀÁÎÌÍÖÒÀÏÍÊ¿ÑÍÖÌÊÀÑ¬ÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
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Προϋποθέσεις:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÐÑ½ÕÓÌ
qÌÎÐÑÇÔÊÀÌÍÌÈÐÎÌÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÊÀÈÄËÀÑÎÌ
q¦ÀË½ÔÆÌÎÐÑÇÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/BkPNJ
Η Mapei ÈÃÏ¿ÒÇÊÄÑÍÐÑÍ§ÈË¬ÌÍÊÀÈÀÍÑÄËÄ¼
ÑÍÌÄÆÀË¿ÑÄÏÍÀÏÀÆÓÆ½ÏÍØ½ÌÑÓÌÐÖÆÊ½ËËÇÐÇÔ 
ÐÅÏÀÆÈÐÑÈÊÎÌÊÀÈ¬ËËÓÌÕÇÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÆÈÀ
ÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼À®¸ÈËÍÔÀÏÈÒÄ¼
ÒÖÆÀÑÏÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÄÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÄËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÐÄÕÎÏÄÔÊÀÈÇÄ¼ÏÍÖÔ
¤.BQFJ)FMMBTÈÃÏ¿ÒÇÊÄÑÍÊÀÈÄ¼ÌÀÈÒÖÆÀÑÏÈÊ»ÑÇÔÍËÖÄÒÌÈÊ»ÔÍ¬ÃÀÔÑÇÔ.BQFJ¤ÄÑÀÈÏ¼À
ÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈÐÖÌÄÕÎÔÊÀÈÄÉÄË¼ÐÐÄÑÀÈÐÄÇÆºÑÇ
ÑÇÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔÕÇÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
ÌÀ×ÇÑÍ¿Ä¬ÑÍÀÄÒºËÇÐÇÌÀÄÌÑÀÕÒÍ¿ÌÐÄºÌÀ
ÃÈÄÒÌºÔËÀ¼ÐÈÍ ÃÖÌÀÈÊ¬ ÄÈÐÕÖÏ¬Ê¼ÌÇÑÏÀÊÀÈ
ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÏÍÔÑÇÌÊÀÈÌÍÑÍ¼ÀºËÄÑÄÌÀ
ÐÖÄÑ¬ÐÕÄÑÄ ÐÑÇÌ ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ Í¬ÃÀ ÀÔ
»ÄÏÀ ÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä ºÌÀ ¬ÑÍÍ ÌÀ ÄÌÑÀÕÒÄ¼ ÐÑÇÌ
Í¬ÃÀÑÇÔMapei HellasÓÔ
Τεχνικός Εργαστηρίου Σκυροδέματος
& Ποιοτικού Ελέγχου Κονιαμάτων
Βασικές αρμοδιότητες:
q¢ÊÑºËÄÐÇÄËÄÑÎÌÐ¿ÌÒÄÐÇÔÐÊÖÏÍÃºÀÑÍÔ
qÄÈÆÀÑÍËÇÂ¼ÀÀÃÏÀÌÎÌ
q¢ÏÆÀÐÑÇÏÈÀÊºÔÃÍÊÈºÔÀÃÏÀÌÎÌ
q¢ÏÆÍÑÀÉÈÀÊºÔÃÍÊÈºÔÐÊÖÏÍÃºÀÑÍÔÄÈÑ½ÍÖ
ÐÄºÏÆÀ
q´ËÄÆÕÍÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÏÎÑÓÌÖËÎÌÊÍÌÈÀ¬ÑÓÌ
q´ËÄÆÕÍÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÄËÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÍÌÈÀ¬ÑÓÌ
qÈÀÊÏ¼ÁÓÐÇÍÏÆ¬ÌÓÌÄÑÏ»ÐÄÓÌ
q¢ÌÃÍÄÑÀÈÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄ¢ËË¬ÃÀ
ÊÀÈ¢ÉÓÑÄÏÈÊ½ÀÌÀÅÍÏÈÊ¬ÄÍÈ½ÑÇÑÀÏÎÑÓÌ
ÖËÎÌÊÀÈÑÄËÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÐÕÄÑÈÊ½ÄÑÇÌÓÔ¬ÌÓÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
ÄÑÇÌÓÔ¬ÌÓÄÏÈÆÏÀÅ½ÄÌÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
qÀÏÍÕ»ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÏ½ÐÒÄÑÇÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÌ
ÄÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS%&7
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣÄÈÒÖÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓ
ÒºÐÇÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Τεχνικός Συντήρησης & Λειτουργίας
(σύμβαση ορισμένου χρόνου)
q¢ÌÄÏÆÍÍÈ»ÐÄÈÔÀÄÌÄÏÆÍÍÈ»ÐÄÈÔÄÑÏÇÑÎÌ
ÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À Ð¿ÅÓÌÀÄÑÇÌÈÐÕ¿ÍÖÐÀ
ÌÍÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÑÈÔÄÑÀÈÏÈÊºÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
q°ÀÊÑÈÊ»ÊÀÈºÊÑÀÊÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÃÈÊÑ¿ÍÖ
ÊÀÈÄÉÍËÈÐÍ¿ÊÀÈ¬ÄÐÇÄºÁÀÐÇ
Απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, δεξιότητες,
εμπειρία:
q°ÄÕÌÈÊ½ÔÀÄÏ¼ÓÌÊÀÖÐ¼ÓÌ À½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦
q³ÃÄÈÀÑÄÕÌÈÊÎÌÊÀ¿ÐÇÔÖÆÏÎÌÊÀÈÀÄÏ¼ÓÌ
ÊÀÖÐ¼ÓÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»Ï½ÑÄÏÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÃ¼ÊÑÖÀÀÄÏ¼ÍÖ 
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÖÐÑ»ÏÓÌÀÄÏ¼ÍÖ ÄÐÓÑÄÏÈÊºÔ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ¡
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¢ÈºËÄÈÀÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÍÍÑÏÍ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: https://swr.gr/
/#"- ÈÀ ½ËÀ ÑÀ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÒÀ ÑÇÏÇÒÄ¼ À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÐÇÄÈÎÐÑÄ½ÑÈÄ
ÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÐÇÄÈÎÀÑÍÔ
ÐÖÌÀÈÌÄ¼ÑÄÐÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÐÀÔ
ÃÄÃÍºÌÓÌÆÈÀ»ÌÄÔ ½ÓÔÏÍÁËºÄÑÀÈÀ½ÑÍÌ
ÆÄÌÈÊ½ÊÀÌÍÌÈÐ½ ¢¢ ÆÈÀÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼À
ÑÓÌÅÖÐÈÊÎÌÏÍÐÎÓÌºÌÀÌÑÈÑÇÔÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÓÌ
ÃÄÃÍºÌÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÈÀÍÍÈÀÃ»ÍÑÄ
ÄÌÇºÏÓÐÇÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÏÍÐÓÈÊÎÌ
ÃÄÃÍºÌÓÌ ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÀÌÀ×ÇÑ»ÐÑÄÑÇÌÍËÈÑÈÊ»
ÀÍÏÏ»ÑÍÖÑÇÔ¢ ¢ÐÑÍwww.edathess.gr.
¤ ÄÍÏÈÊ» ÑÄÕÌÈÊ» ÄÑÀÈÏ¼À Terrapak I.K.E.  Ä
ºÃÏÀ ÑÍ ÄÏÈÐÑºÏÈ ÑÑÈÊ»Ô  ÍÖ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÀÏÍÕ»ÔÇËÄÊÑÏÍÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÐÑÍÌÄÉÍËÈÐ½ÐÑÇÌÁÈÍÇÕÀÌ¼À
ÑÏÍÅ¼ÓÌ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Ηλεκτρολόγο–Αυτοματιστή
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÍÔ
Καθήκοντα:
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÍ¿
ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ÐÑÇÌºÃÏÀ
ÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÍ¿ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¢ÈÐÊÄÖºÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÍ¿ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ÐÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÀÔ

Η εταιρία παρέχει:
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
qÏÍÐÓÈÊ½ÖÍËÍÆÈÐÑ»
Αποδοχές: ®ÈÀÍÃÍÕºÔÒÀÃÈÀÍÏÅÓÒÍ¿ÌÁ¬ÐÄÈÑÓÌ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÇÔÄÄÈÏ¼ÀÔÑÍÖÄÌÃÈÀÅÄÏÍºÌÍÖ
ÀÏÀÊÀËÎÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSE"%V
Η Κωτσόβολος  Ç Í  ÀËÖÐ¼ÃÀ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÄÈÃÎÌÄÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈºËÍÔ
ÑÍÖÃÈÄÒÌÍ¿ÔÍ¼ËÍÖ %JYPOT ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
ÐÑÀ²ÀÌÈ¬
Ηλεκτρολόγο/Συνοδηγό
ÈÀÃÈÀÌÍºÔÐÄÄË¬ÑÄÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈËÖÊÄ¼ÍÖ
q³ÃÄÈÀÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÐÄÈÐÕ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
ÒºÐÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του
ομίλου Dixons Carphone plc): ¤ ¦ÓÑÐ½ÁÍËÍÔ
Ä¼ÌÀÈÇÍÀËÖÐ¼ÃÀÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÀ½ºÌÀ
ÀË½ÀÆÀ×¼ÐÑÇÌ Ò»ÌÀÊÀÈÐ»ÄÏÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÑÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÊÀÑ¬ÐÑÇÀwww.
LPUTPWPMPT.gr ÄÌÎÀÀÐÕÍËÄ¼ÊÀÈ¬ÌÓÀ½
ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ 
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ÍÈÊÈÀÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌ 
ÅÓÑÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÄÉÍËÈÐÍ¿  ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÀÏ¬ÃÍÐÇÔ 
ÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ ÄÈÐÊÄÖ»ÔÊÀÈÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÄÑ¬ÑÇÌÎËÇÐÇÄÑÇÐÄÈÏ¬
ÖÇÏÄÐÈÎÌ4VQQPSUÍ.
Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:
q'BDFCPPLXXXGBDFCPPLDPN,PUTPWPMPT
q5XJUUFSIUUQTUXJUUFSDPN,PUTPWPMPT0O
q:PV5VCFIUUQXXXZPVUVCFDPNVTFS/
,PUTPWPMPTHSFFDF
q(PPHMF1MVTIUUQTQMVTHPPHMFDPN

QPTUT
qÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ
ÐÑÍIUUQDPSQPSBUFLPUTPWPMPTHS.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSU/W#&
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀAmco ABEE Ä¼ÌÀÈÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌ Ë¿ÐÄÓÌ ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿ ÖÂÇË»Ô
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÐÕÄÃ¼ÀÐÇ ÐÑÇÌ
ÊÀÑÀÐÊÄÖ» ÐÑÇÌÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊÀÈÐÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌºÊÃÍÐÇÔÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌ
ÆÈÀÄÑÀÈÏ¼ÄÔºÐÓÌÀ×ÈÊ»ÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÄÈÁÀÑÎÌ
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ-&%
¤ÄÑÀÈÏ¼À"NDP"#&&ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Ηλεκτρονικό Τεχνικής Υποστήριξης
(κωδ. θέσης: SE_01_18)
Περιγραφή θέσης:®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀ
ÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÄÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌ ÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÑÇÌÄÈÐÊÄÖ»ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌÀÖÑ½ÀÑÇÔ
ÎËÇÐÇÔÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÑÈÔÈÌÀÊ¼ÃÄÔ
ËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ËÍÆÓÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥ ¢¥ ¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÀÌ¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Τόπος εργασίας: Ò»ÌÀ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ¬ÄÐÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ4&@@ÐÑÇÌηλεκτρονική
διεύθυνση: IUUQTTXSHS9-.MÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀKrivek Α.Ε.×ÇÑÄ¼
Συντηρητή/Τεχνίτη
§ÄÄÄÈÏ¼ÀÐÄÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊºÔÊÀÈÇÕÀÌÍËÍÆÈÊºÔ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Παρέχεται: ÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊ»
ÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS5K4T*.
°ÇË 
°ÍÀÐÑºÏÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍPilot Beach Resort http://
XXXQJMPUCFBDIHSÐÑÇÄÓÏÆÈÍ¿ÍËÇ²ÀÌ¼ÓÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÍÒÄÑ»ÐÄÈÔÆÖÂÍÐÀÌ¼ÃÓÌ
Έμπειρους Τεχνίτες
§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ½ËÍÑÍÌÕÏ½ÌÍ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½Ô ÄÒÍÃÈÊ½ÔÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½Ô
Προσφέρουμε:
q³ÏÈÐÑÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q*ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒ½
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
qÈÀÍÌ» ÃÈÀÑÏÍÅ» ÄÅ½ÐÍÌÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS/L
Η Α. Γερολυμάτος A.E. ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
ÑÑÈÊ»ÔÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Ηλεκτροσυγκολλητή
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ

q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¬ÏÆÊÍÌ
ÇËÄÊÑÏÍÊ½ËËÇÐÇÔ
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Καθήκοντα:
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌ ÏÍËÎÌ
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¢ÈÐÊÄÖºÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¡ÄËÑÈÎÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
Παροχές: ÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ ÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔÐÑÍhttps://
TXSHSU%EYF
Το όραμά μας: Η Miele Ä¼ÌÀÈ Ç ÈÍ ºÈÐÑÇ ÊÀÈ
ÄÈÒÖÇÑ»QSFNJVN¬ÏÊÀÐÑÍÌÊ½ÐÍ
Ο σκοπός μας: ¬ÌÑÀ ÊÀË¿ÑÄÏÀ ÇÈÍÖÏÆÍ¿Ä
ÃÖÌÀÑºÔÄÄÈÏ¼ÄÔÄÀÌÀÏÍÐÃÈÍÏ¼×ÍÌÑÀÔÑÇÌÑÄËÄÈ½ÑÇÑÀÀÌÑÍ¿ÊÀÈÊ¬ÒÄÐÑÈÆ»
Οι αξίες μας:¢ÈËÈÊÏ¼ÌÄÈÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÃÈÀÕÏÍÌÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Η MieleÄ¼ÌÀÈÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÇÍÈÊÍÆÄÌÄÈÀÊ»ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ
À½ÑÇÌ¼ÃÏÖÐ»ÑÇÔÑÍÊÀÈÀÏÀºÌÄÈÏÍÐÇËÓºÌÇÐÑÍÖÔÈÃÈÍÊÑ»ÑÄÔ ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ÄË¬ÑÄÔ 
ÏÍÇÒÄÖÑºÔÊÀÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÊÄÌÑÏÎÌÄÑÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÐÑÇ¬ÏÊÀ.JFMFÐÑÇÌ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÏÍØ½ÌÑÓÌ1SFNJVNÊÀÈÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÀ
ÐÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÍÈÊÈÀÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌÆÈÀÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀ 
ÆÈÀÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÅÏÍÌÑ¼ÃÀÔÑÓÌÏÍ¿ÕÓÌÊÀÈÆÈÀ
ÑÇÌÄÏÈÍ¼ÇÐÇÃÀºÃÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÖÐÊÄÖÎÌÆÈÀ
ÕÏ»ÐÇÐÄÄÍÏÈÊºÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÈÀÑÏÈÊºÔ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ .JFMF1SPGFTTJPOBM ÑÏÀÑÇÆÈÊ½½ÏÀÀ
Ä¼ÌÀÈÇÄÃÏÀ¼ÓÐÇÑÇÔ¬ÏÊÀÔÓÔÏÍÑÈÎÄÌÇÔÑÍÖ
ÊË¬ÃÍÖÐÄ½ËÄÔÑÈÔÀÆÍÏºÔÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÍÔ
ÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ
Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÇËÄÊÑÏÍËÍÆ¼ÀÔÀÃÄÈÍ¿ÕÍÔ
ÇËÄÊÑÏÍÑÄÕÌ¼ÑÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
ÄÑÀÊÈÌ»ÐÄÓÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÈÐÊÄÖºÔPÈÊÈÀÊÎÌ
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
H εταιρία παρέχει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑºÆÇ ÄÑÀÈÏÈÊ½½ÕÇÀ ÄÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½
ÑÇËºÅÓÌÍÊÀÈMBQUPQ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÏÍØÍÌÑÈÊ»ÊÀÈÑÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
ÐÑÇÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÃÈÀÏÊÎÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ§ÖÊ½ÌÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: httpsTXSHS950&
Η Meccanica Group A.Ε. ÆÈÀºÏÆÍÍÖºÕÄÈÀÌÀË¬ÁÄÈÀÌÀ×ÇÑ¬
Υδραυλικό
§Ä¬ÃÄÈÀÑÄÕÌ¼ÑÇ Ñ¬ÉÇÔÏÎÑÇÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈ¬ÌÓ
ÅÍÏ¬ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÑÍÌÍ½ ÑÑÈÊ»Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSOQ$9B
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Trenkwalder Hellas  ÆÈÀ ËÍÆÀÏÈÀÐ½
ÄÆ¬ËÍÖÄË¬ÑÇÑÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Ηλεκτροσυγκολλητή
Εγκατάστασης
Απαιτούμενα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÇËÄÊÑÏÍÐÖÆÊÍËËÇÑ» »¡Ñ¬ÉÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»
ÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÐÖÆÊ½ËËÇÐÇÔ
ÄÇËÄÊÑÏ½ÃÈÍÊÀÈ.*(
qÌÎÐÄÈÔÍÉÖÆÍÌÍÊÍ»ÔÄÏÍ¬ÌÈÍÊÀÈÇÕÀÌ»
Ë¬ÐÀÑÍÔ
Προσφέρονται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÀÊÀËÎÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄκωδικό
θέσης: HLEKTROSYG/ANA18ÐÑÍlink: https://swr.
HS(;0I7. §ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ
Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ ÍÖ ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ ÐÑÈÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ ÑÇÔ ÒºÐÇÔ ÆÈÀ ÌÀ ÍÏÈÐÑÄ¼ ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇ
ÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
H Eυρωψυκτική Design Α.Ε.Β.Ε. ÕÏ½ÌÓÌÄËËÇÌÈÊ»
ÄÑÀÈÏ¼À ÊÀÑÀÐÊÄÖ»Ô ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ ÄÉÍËÈÐÍ¿
ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ À×ÈÊ»Ô ÄÐÑ¼ÀÐÇÔ  ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÆÈÀ ÑÍ
ÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ½ÑÇÔÐÑÈÔ ÕÀÏÌºÔ ÑÑÈÊ»Ô
Τεχνίτες & Βοηθούς Μετάλλου
Ανοξειδωτα (κωδ. 2)
Αντικείμενο της θέσης είναιÇÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÀÌÍÉÄ¼ÃÓÑÓÌÊÀÈÄÑÀËËÈÊÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÍ
ÍÌÑ¬ÏÈÐÀÀÖÑÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÇËÄÊÑÏÍÐÖÆÊÍËËÇÑ»
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q§ÇÊÀÌÈÐÑ»Ô
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À
ÊÀÈÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¢¼ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ½
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ

¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿ÔÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍÑÇÔ
¢ÖÏÓÂÖÊÑÈÊ»Ô%FTJHO ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿Ä
ÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»ÐÀÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHS5DO%NÄκωδικό θέσης: 2¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÊÀÈÐÖÐÑÀÑÈÊºÔÄÈÐÑÍËºÔ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ¸ËÄÔÍÈ
ÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η Mediline Isothermal Solutions Α.Ε. XXXNFEJMJOF
FVDPN ÈÀÏÓÑÍ½ÏÍÔÊÀÈÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÑÀÈÏ¼À
ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
ÒÄÏÍÊÏÀÐÈÀÊ¬ÄËÄÆÕ½ÄÌÓÌÐÖÐÊÄÖÀÐÈÎÌÆÈÀÑÇ
ÄÑÀÅÍÏ¬ÄÖÀÒÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÄºÃÏÀÑÀΟινόφυτα
Βοιωτίας ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπεύθυνο Μηχανογράφησης
Υπολογιστών & Δικτύων (IT Manager)
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
°¢¥ ¢¥*&, ÐÄÀÌ¬ËÍÆÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÐÄÀÊºÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÆÏÀÅÄ¼ÍÖÊÀÈ&31ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ .JDSPTPGU0GGJDF 
.JDSPTPGU1SPKFDU 4PGUÊÑË
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ 
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÑÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÀÃÈÀÒºÑÄÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÃÈÀÕÄÈÏÈÐÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÔÊÀÈÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀ½ÃÍÐÇÔ
ÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Παροχές:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÄÈËºÍÌÊ¼ÌÇÑÏÀ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Είδος εργασίας:Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÀËÍ¿ÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS'KQO

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀVican Ν. Αναγνωστάκης Α.Ε. ÇÍÍ¼À
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½ÕÎÏÍ
¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Ιατρικό Επισκέπτη
(κωδικός θέσης: VMR03)
Έδρα: Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
¢¥ °¢¥»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÖÈÃÏ¿ÀÑÍÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ ÈÀÑÏÈÊ»ÄÌÇºÏÓÐÇ
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ÑÄÖÉÇÔÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q ÌÑ¼ËÇÂÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q²ÓÏ¼ÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½
q5BCMFU
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÊË¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÐÑÍ
link:
IUUQTTXSHSVCXGÄÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ7.3ÈÀ
½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΙΑΤΡΟΙ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÄÌÑ¬ÐÑÄÏÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Ä ÀÏÍÕºÔ ÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ ÐÑÇ ¬ÏÌÀÊÀ
¦¿ÏÍÖ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Ιατρό
Για τον παθολογικό τομέα:ÄÌÈÊ½¥ÀÑÏ½
¨ÖÐ¼ÀÑÏÍÇÏ¼ÀÑÏÍ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÀÒÍËÍÆÈÊ½
ÑÍºÀ
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÇÄÃÀ»Ô»ÀËËÍÃÀ»Ô
ÄÀÌÀÆÌÎÏÈÐÇÑÍÖÑ¼ÑËÍÖÐÍÖÃÎÌ 
½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌÄÖÍÍÌ»
ÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
q¢ÖÏÄ¼ÀÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÍ¿
ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÓÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
ÑÇÔÒºÐÇÔ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼À
Παροχές:
q§ÈÐÒ½ÔÄÖÏÎÊÀÒÀÏ¬
ÀÌÀË½ÆÓÔÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ÏÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈºÌÀÆÄ¿ÀÑÇÌÇºÏÀ ÄÐÇÄÏÈÀÌ½
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS:L%,
®ÁÏÀÁÄÖºÌÍÔ½ÈËÍÔÃÄÏÀÑÍËÍÆ¼ÀÔ ËÀÐÑÈÊ»Ô
ÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ»Ô ÊÀÈ ÄÑÀ½ÐÕÄÖÐÇÔ ÀËËÈÎÌ CDM
Medical GroupÀÌÀ×ÇÑ¬
Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους
ή Πλαστικούς Χειρουργούς ή Ιατρούς
σε Αναμονή για Ειδικότητα Δερματολογίας
& Πλαστικής
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÇÌΠάτρα.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖY¼ÍÈÀÑÏÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌ
ÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÐÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
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Προσφέρεται ÖÂÇË½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS/O8,6°ÇË
XXXDPTNFUJDEFSNBNFEJDJOFHS

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η DHI Global Medical Group ÀÆÊ½ÐÈÀÏÓÑÍ½ÏÍÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÊ¿ÏÈÀÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÑÇÌÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ ÑÍÖ ÑÏÈÕÓÑÍ¿ ÑÇÔ ÊÄÅÀË»Ô Ä 
ÊËÈÌÈÊºÔÐÄ½ËÍÑÍÌÊ½ÐÍ ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Νοσηλεύτριες
ÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÍ¤ÌÓºÌÍ¡ÀÐ¼ËÄÈÍ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»ÔÀ½ÕÎÏÀ
ÑÇÔ¢ÖÏÓÀØÊ»Ô´ÌÓÐÇÔ»ÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÄ¼ÄÃÍ
¡ºÄÈÏÍÖÕÏ»ÐÑÇ
qÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÏÍÙÇÏÄÐ¼À
¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
Προσφέρονται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÑÄÉºËÈÉÇÔ
ΠροσφέρουμεÀÄÏÈ½ÏÈÐÑÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÊÀÏÈºÏÀÔ
ÐÄ½ÐÍÖÔÄÈÒÖÍ¿ÌÌÀÀÌÀÑ¿ÉÍÖÌÑÇÌÏÍÐÓÈÊ»
ÑÍÖÔÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÐÄÐÇÀÌÑÈÊºÔÊÀÈ¬ÏÑÈÄÔÈÀÑÏÈÊºÔ
ÖÍÃÍºÔÑ½ÕÍÔÀÔÄ¼ÌÀÈÌÀÄÉÀÐÅÀË¼ÐÍÖÄÐÑÍÖÔ
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÀÔÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊÍ¿ÔÈÐÒÍ¿Ô ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈ¬ÏÈÐÑÄÔÊÍÈÌÓÌÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍlink: httpsTXSHS#K0T
®½ÈËÍÔFigura-Eonia ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉ»Ô ÑÍÖ ÀÌÀ×ÇÑ¬  ÆÈÀ ÑÀ ÈÀÑÏÄ¼À ÐÄ Ò»ÌÀ
ÊÀÈÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες
¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÍÖÔÐÑÇÄÑÀ½ÐÕÄÖÐÇÀËËÈÎÌ
Προσφέρουμε:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÊÀÈÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈCPOVT
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÄÀÌÒÏÓÍÊÄÌÑÏÈÊ½ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ
Αρμοδιότητες:
q¤¬ÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÈÀÑÏÈÊ½ÏÍÐÓÈÊ½
ÍÖÐÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÐÑÀÊºÌÑÏÀÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
ÈÀÑÏÈÊ»ÔÑÍÖP¼ËÍÖ
q¤¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÈÀÑÏÈÊÎÌ
ÏÓÑÍÊ½ËËÓÌ
q®ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇÊÀÈÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÍÖÁºËÑÈÐÑÍÖ
ÀÍÑÄËºÐÀÑÍÔ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
ÊÀÈÀÅÍÐ¼ÓÐÇÔÐÑÍÌÄË¬ÑÇ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÈÃÈÓÑÈÊ»Ô»ÃÇ½ÐÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
ÐÑÍÌÑÍºÀÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»Ô ¢¥ °¢¥ ¥¢¦
q ÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½
ÌÄ¿À
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
ÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ¬
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS6TC-

ΟΔΗΓΟΙ

°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀVedema Resort ÊÀÈMystique ºËÇ
ÑÇÔMVYVSZDPMMFDUJPOTUBSXPPEIPUFMTSFTPSUT
ÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÍ¿ÌÆÈÀÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Οδηγούς
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÒÖ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q*ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌ¬ËÍÆÍ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSMF"K
Η Alfa Auto Rent a Car ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÌÍÈÊ¼ÀÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ ÐÄÊÀËÄ¼ÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÍ¬ÃÀÔÑÇÔ
ÑÄ¼ËÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Οδηγός
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q ÆÆËÈÊ¬ÐÄÄ¼ÄÃÍÐÖÌÄÌÌ½ÇÐÇÔ
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q&ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÑÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q Ë»ÕÏ»ÐÇ¤±
q¦ÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¤ÄÄÈÏ¼ÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ËÄÍÌºÊÑÇÀ
ÀËË¬ÃÄÌÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀÑ»ÏÇÑÇ
Η εταιρία σου παρέχει:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÌÏÀÆÃÀ¼À
ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÑÍºÀÑÍÖÑÍÖÏÈÐÍ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈËºÍÌÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ÀÏÈÒ½ÊÀÈÐÖÐÊÄÖ»
q§ÇÌÈÀ¼ÀÊ¬ÏÑÀÆÈÀÕÏ»ÐÇ½ËÓÌÑÓÌ§§§
Αρμοδιότητες:
qÀÏÀÃ½ÐÄÈÔÊÀÈÀÏÀËÀÁºÔÍÕÇ¬ÑÓÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÃÄÃÍºÌÓÌÐÑÍÊÄÌÑÏÈÊ½Ð¿ÐÑÇÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÄÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ
ÌÀ ÖÍÁ¬ËËÍÖÌ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ ÐÑÍ https://
TXSHSD$54»ÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÌÀ×¼ÀÔÐÑÍ

Η Hotel Brain Ä¼ÌÀÈ ¼À ÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÇ ÄÑÀÈÏ¼À ÍÖ
ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈ ÐÑÇ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÊÀÈ ÐÑÇÌ ÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÍÌ¬ÃÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÍÖÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÀ¦ÍÖÅÍÌ»ÐÈÀ
ÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

22 Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018
Οδηγός (κωδ.: ΟΔ ΚΟΥΦ)
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í»ÀÐÑºÏÓÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
ÊÀÈ¢¥
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Προσφέρονται:
qÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÍÌ»
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÐÄÐÖÌÄÕÎÔÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍ
ÊÀÈÍËÖÑÄËºÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¢¬ÌÄÈÒÖÄ¼ÑÄÌÀÆ¼ÌÄÑÄºËÍÔÑÇÔ)PUFM#SBJO 
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
Ä¼ÀÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+Z
ÈÀ½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÕÏ½ÌÈÀÐÑÍÌ
ÈÀÑÏÈÊ½ÕÎÏÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Oδηγός–Aποθηκάριος
¤ËÈÊ¼ÀÔºÕÏÈÄÑÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÆÈÀÇÕÀÌ¬ÊÈÊÀÈÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q±ÂÇË»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿ 
ÐÖÌºÄÈÀ ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À 
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀË»ÂÇÔÀÍÅ¬ÐÄÓÌÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ö½¼ÄÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS5QO7
)KSM Human Resources ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇ
ÑÇÔ ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÌÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Οδηγούς Βυτιοφόρου (ADR)
Ο πελάτης:ÏÀÅÄ¼ÀÒºÏÀÌÐÇÔÍ¼ËÍÖ
ÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌÐÄ½ËÇÑÇÌ ÑÑÈÊ»
Ο ρόλος:ÈÀÌÍ»ÄÑÏÄËÀ¼ÍÖÒºÏÀÌÐÇÔ
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½"%3 ÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÑÀÅÍÏ¬Ô
ÄÈÊ¼ÌÃÖÌÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ ÐÄÈÐÕ¿
qªÇÅÈÀÊ½ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍ
Η εταιρία προσφέρει:
qÍË¿ÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒ½ÊÀÈCPOVT
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÈÊ½ Ð¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS;[UE
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
°À×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÀΚωνσταντινίδηςÐÄÏÍÐÊÀËÍ¿Ì
ÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÈÍÆËÖÊÈ¬ÔÍ¬ÃÀÔÑÄ¼ËÄÀÔ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Οδηγός
Οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να:
q§ÄÑÀÅºÏÄÈÔÄÍÏÄ¿ÀÑÀÀ½ÑÈÔÊÄÌÑÏÈÊºÔ
ÀÍÒ»ÊÄÔÐÄ½ËÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
q§ÄÑÀÅºÏÄÈÔÏÍØ½ÌÑÀÀ½ÑÍºÌÀÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
ÐÄ¬ËËÍ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÔÄÑÍÖÔÃÈÄÖÒÖÌÑºÔ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÆÈÀÄÄ¼ÆÍÖÐÄÔÄÑÀÅÍÏºÔ
q§ÄÑÀÅºÏÄÈÔÄÈÃÈÊºÔÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔÐÄÄË¬ÑÄÔ
q¢ÉÖÇÏÄÑÄ¼ÔÄÊÃÇËÎÐÄÈÔÄÑÀÍÕ»ÀÑ¬
ÀÔ ÀÌÑ¼ÊÄÔÀÆÓÑÍÍÃ»ËÀÑÀ
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÔÆÈÀÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÓÌÍÕÇ¬ÑÓÌ ÐºÏÁÈÔÅÍÏÑÇÆÎÌÍÕÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÀÌÑÈÊÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ#ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÕÏ½ÌÈÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
ÊÀÈÏÍØÐÑÀºÌÍÖÔ
qÍË¿ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¦ÀÑÍÕ»ÁÈÁËÈÀÏ¼ÍÖÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔ
ÆÈÀÄÀÆÆºËÀÑÀÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
ÍÖÏÍÐÅºÏÍÖÄÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼Ô
ÐÄºÌÀÄÏÈÁ¬ËËÍÌÍÖÍÏÄ¼ÔÌÀ¬ÒÄÈÔ ÌÀÀÌÀÑÖÕÒÄ¼ÔÊÀÈÌÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍGBY»ÐÑÍ
IUUQTTXSHS4NYESÄκωδικό ΟΔ/10
Η Κωτσόβολος  Ç Í  ÀËÖÐ¼ÃÀ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÄÈÃÎÌÄÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈºËÍÔ
ÑÍÖ ÃÈÄÒÌÍ¿Ô Í¼ËÍÖ %JYPOT  ×ÇÑ¬ ÆÈÀ ÑÍ ÊºÌÑÏÍ
ÃÈÀÌÍ»ÔÐÑÍ ¦ÀËÍÕÎÏÈÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Ψυκτικό/Οδηγό
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈËÖÊÄ¼ÍÖ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
q¢¥ ÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÔ 
ÐÄÈÐÕ¿
q¦¬ÏÑÀÂÇÅÈÀÊÍ¿ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖÐÄÈÐÕ¿
q³ÃÄÈÀÀÏÕÈÑÄÕÌ¼ÑÇÂÖÊÑÈÊÍ¿ÐÄÈÐÕ¿
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÅÒÍÏÈÍ¿ÕÓÌ
ÀÄÏ¼ÓÌÐÄÈÐÕ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÌ½ÔºÑÍÖÔ
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος:¤¦ÓÑÐ½ÁÍËÍÔÄ¼ÌÀÈÇÍÀËÖÐ¼ÃÀÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÀ½ºÌÀÀË½ÀÆÀ×¼ÐÑÇÌ
Ò»ÌÀ ÄÌÎÐ»ÄÏÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈ
ÀÀÐÕÍËÄ¼¬ÌÓÀ½ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ½ÑÍÌ
ÄÑºÁÏÈÍÑÍÖÊ¬ÑÍÕÍÔÑÇÔËÄÈÍÌ½ÑÇÑÀÔÑÍÖ
ÄÏÈÃ¼ÍÖÈÃÈÍÊÑÇÐ¼ÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÍ½ÈËÍÔ%JYPOT
¢ÈËºÍÌÇÃÖÌÀÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔ¦ÓÑÐ½ÁPËÍÔÑÀ
ÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÑÇÌºÕÄÈÊÀÑÀÐÑ»ÐÄÈÊÖÏ¼ÀÏÕÍÐÑÇÌ

ÀÆÍÏ¬ÑÓÌÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ¤ÄÑÀÈÏ¼À
ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÖÂÇË»Ô ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ  ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ 
ÍÈÊÈÀÊÎÌ ÐÖÐÊÄÖÎÌ  ÅÓÑÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÄÉÍËÈÐÍ¿ 
ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÄÖÇÏÄÐ¼ÄÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÄÑ¬ÑÇÌÎËÇÐÇ
Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc:¤%JYPOTQMDÄ¼ÌÀÈ
ºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÊÍÏÖÅÀ¼ÍÖÔÄÖÏÓÀØÊÍ¿ÔÍ¼ËÍÖÔÐÑÇÌ
ÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌ®½ÈËÍÔÄÅÀÏ½×ÄÈÈÀ
ÍËÈÑÈÊ»ÍËËÀËÎÌÊÀÌÀËÈÎÌÐÑÇËÈÀÌÈÊ»ÎËÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÍÄ½ÏÈÍÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀ
À½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
ÐÄÕÎÏÄÔ ÄÌÎÀÀÐÕÍËÄ¼ÄÏ¼ÍÖÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ¦¬ÒÄÕÏ½ÌÍÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÍÈÀ½ÄÊÀÑ
ÄË¬ÑÄÔÏÀÆÀÑÍÍÈÍ¿ÌÑÈÔÀÆÍÏºÔÑÍÖÔPOMJOFÊÀÈÐÑÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÑÍÖÍ¼ËÍÖ%JYPOT¢ÈËºÍÌËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ
ÊÀÈÌºÀÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÄ¼ÌÀÈÃÈÀÒºÐÈÀÊÀÈÐÑÇÌ
ÄÑÀÈÏÈÊ»ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀIUUQDPSQPSBUFLPUTPWPMPTHS
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS0ZKT7
Οδηγός/Μεταφορέας
Απαραίτητα προσόντα:
q§ÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»¬ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
¢ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q§ÄÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ¢¥ ÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÔ
q¦¬ÏÑÀÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÆ¬ÇÆÈÀÑÀÀÈÃÈ¬
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ»¥¢¦
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÄÆ¬ËÓÌ
ÍÕÇ¬ÑÓÌÊÀÈÕÄÈÏÓÌÀÊÑÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½Ô ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½Ô ºÈÐÑÍÔ 
ÐÍÁÀÏ½ÔÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
Περιοχή εργασίας:²ÀÌÈ¬¦Ï»ÑÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS4#UX: ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό: 188°ÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÍÖÖÍÁ¬ËÄÑÄ
ÒÀÕÏÇÐÈÍÍÈÇÒÍ¿Ì½ÌÍÀ½Το Χαμόγελο του
ΠαιδιούÊÀÈÒÀÃÈÀÆÏÀÅÍ¿ÌÄÑÇÌ¬ÏÍÃÍÇÌÎÌ
Η Elton¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÐÑÇÌÄÍÏ¼À
ÕÇÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈ¬ËËÓÌÏÎÑÓÌÖËÎÌÃÈÄÒÌÎÔ
ÊÀÑÀÉÈÓºÌÓÌÍ¼ÊÓÌ ÄÈÐÇÆºÌÇÐÑÍ²ÏÇÀÑÈÐÑ»ÏÈÍ
ÒÇÌÎÌ ÄÕÏ½ÌÈÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ ÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄÕÎÏÄÔ¢ËË¬ÃÀ ¯ÍÖÀÌ¼À ¡ÍÖËÆÀÏ¼À ÄÏÁ¼À ®ÖÊÏÀÌ¼ÀÊÀÈ°ÍÖÏÊ¼À¤ÀÊÏ½ÕÏÍÌÇ
ÄÄÈÏ¼ÀÀÔÐÑÇÌÄÍÏ¼ÀÊÀÈÃÈÀÌÍ»ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌ
ÏÎÑÓÌÖËÎÌ ÇÄÖÏÄ¼ÀÔÊË¼ÀÊÀÔÀÍÒÇÊÄÖÑÈÊ»
ÀÔÃÄÈÌ½ÑÇÑÀ ÐÄ Ò»ÌÀÊÀÈÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊÀÈÑÍ
ÄÊÑÄÑÀºÌÍÃ¼ÊÑÖÍÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÔÀÔ ÄÉÀÐÅÀË¼×ÍÖÌÆÏ»ÆÍÏÇÀÏ¬ÃÍÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌÊÀÈÖÂÇË»
ÍÈ½ÑÇÑÀ ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÑÓÌ ÄËÀÑÎÌ ÀÔ Ä¼ÑÄ
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÐÑÍXXXFMUPOHS
Επαγγελματίας Οδηγός
(Θεσσαλονίκη)
Ο ρόλος:¨½ÏÑÓÐÇ ÄÊÅ½ÏÑÓÐÇ ÄÑÀÅÍÏ¬ÊÀÈÃÈÀÌÍ»
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÖÏ¼ÓÔÐÄÄÏÈÀÐÑÈÊºÔÃÈÀÃÏÍºÔÐÑÇ
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊÀÒÎÔÊÀÈÃÏÍÍË½ÆÈÀÏÍÔ Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÑÀÅÍÏºÔ
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
»¢ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÔ ¢¥ 
ÄÑÀÅÍÏ¬ÔÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ ÐÅÏÀÆÈÐºÌÍ
ÄÑÍÌÊÓÃÈÊ½
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½"%3
q¦¬ÏÑÀÍÃÇÆÍ¿ÂÇÅÈÀÊÍ¿ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖ
q¦ÀË»ÅÖÐÈÊ»ÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÆÆËÈÊÎÌ
Η εταιρία παρέχει:
q´ÌÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÃÈÀÏÊ»
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÍÖÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÈÔÊÀÑ¬ËËÇËÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÆÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÏÍÐÓÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÍËÖÄÒÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌ
ÄÉºËÈÉÇÔ ÍÖÕÀÏÀÊÑÇÏ¼×ÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À 
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À ÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÂÇËºÔÄÈÃ½ÐÄÈÔ
ÄÄÌÃÈÀÅºÏÄÈÀÖÑ»ÇÒºÐÇ¦¬ÌÄÀ¼ÑÇÐÇÑÎÏÀÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS74D( κωδικός θέσης: ΕΘΔ918)¸ËÄÔ
ÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Pop AirÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÍÒ»ÊÇÑÇÔ
ÐÑÇ§ÄÑÀ½ÏÅÓÐÇ ÑÑÈÊ»Ô
Οδηγό/Αποθηκάριο
Ο κατάλληλος υποψήφιοςÒÀÏºÄÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÌÀ
ºÕÄÈÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑ½ÐÍÓÔÍÃÇÆ½Ô ½ÐÍÊÀÈ
ÓÔÀÍÒÇÊ¬ÏÈÍÔÐÄÄ¼ÃÇÏÍÖÕÈÐÍ¿°ÖÕ½ÌÆÌÎÐÇ
ÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÑÍÖ.JDSPTPGU0GGJDFÊÀÈÑÍÖ
4PGUPOFÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
ÍÐÑÍË»$7ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSO&[6+

SECURITY

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΠιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής
Α.Ε. ÐÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀË»ÏÇ ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Φύλακα
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇºÑÇ
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ)±
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q³ÃÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖÇÏÄÐÈÎÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
ÄÈÒÖÇÑ»
Πακέτο παροχών:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÀ
ÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q§½ÌÈÇÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS$UMID
Φύλακας Υποδοχής
´ÕÄÈÔÄÄÈÏ¼À¢¼ÐÀÈÍÀÃÈÊ½ÔÇ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½Ô»
ÄÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À°ÎÏÀ ÐÍÖÃ¼ÌÄÑÀÈÇ
ÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÐÄÈÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»
ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ¤ManpowerGroup ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½
ÄÆ¬ËÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄË¬ÑÇÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÇÖÍÂ»ÅÈÍÀ

Ο ρόλος:
q±ÍÃÍÕ»ÄÈÐÊÄÑÎÌ ÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
ÊÀÈÄËÀÑÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÊÀÑÀÆÏÀÅ»ÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÓÌ
ÊÀÈÄÉÄÏÕ½ÄÌÓÌÄ×ÎÌ ÍÕÇ¬ÑÓÌ 
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÀÈÖËÈÊÎÌ
q°»ÏÇÐÇÏÓÑÍÊ½ËËÍÖÄÈÐÊÄÑÎÌ
ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÊÀÑÀÕÎÏÇÐ»ÑÍÖ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÓÌÊÀÈÄÉÄÏÕ½ÄÌÓÌ
ÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÊË»ÐÄÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÃÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
ÒºÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÆºÌÄÈÀ ÃÈÀÊÏÈÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ¬ÆÕÍÖÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSMS,)J
Director of Security
8IPIBTBQBTTJPOGPSFYDFMMFODFBOEUIFTQJSJUPG
(SFFLIPTQJUBMJUZ5IF%JSFDUPSPG4FDVSJUZSFQPSUT
EJSFDUMZUPUIF)PUFM.BOBHFSBOEJTSFTQPOTJCMFGPS
NBOBHJOHBOETVQFSWJTJOHUIFEBZUPEBZTFDVSJUZ
GPSDF PG UIF QSPQFSUZ UP FOTVSF UIF TBGFUZ BOE
TFDVSJUZPGBMMHVFTUT QFSTPOOFMBOEUIFQSPQFSUZ
4VDDFTTGVMDBOEJEBUFTXJMMIBWFBTUSPOHDVTUPNFS
TFSWJDFCBDLHSPVOEBOEIBWFUIFBCJMJUZUPCBMBODF
UIFOFFETUPFOTVSFQPMJDZBOEMFHBMDPNQMJBODFXIJMF
PVSHVFTUT FNQMPZFFT WFOEPST FUDFOTVSJOHUIF
DVMUVSFPG'PVS4FBTPOTTFSWJDF
Join our team:8FJOWJUFZPVUPKPJOPVSUFBNBU
UIF'PVS4FBTPOT"TUJS1BMBDF)PUFMBTXFQSFQBSF
UPPQFOPOFPGUIFGJOFTUSFTPSUTJOUIFXPSME8FSF
FYDJUFE UP CSJOH UIF 'PVS 4FBTPOT FYQFSJFODF UP
(SFFDFGPSUIFGJSTUUJNFBOEFNCSBDFUIFVOJRVF
MPDBMDVMUVSFIFSFJO(SFFDF0VSXPSLFOWJSPONFOU
QBJSTBTUSPOHDPNNJUNFOUUPFYDFMMFOUTFSWJDFBOE
BVUIFOUJDFYQFSJFODFTXJUIBOFNQIBTJTPODSFBUJWJUZ
BOEJOOPWBUJPO'PVS4FBTPOTIBTCFFOSBOLFEJO
'PSUVOF .BHB[JOFT  CFTU DPNQBOJFT UP XPSL
GPS TJODF8FSFMPPLJOHGPSJOEJWJEVBMTXJUI
OPUPOMZUIFSJHIUTLJMMTBOEBUUJUVEFGPSUIFSPMF CVU
BMTPUIFHSFFLTQJSJU
Responsibilities:
q.BOBHFBOETVQFSWJTFUIFEBZUPEBZTFDVSJUZGPSDF
PGUIFQSPQFSUZUPFOTVSFUIFTBGFUZBOETFDVSJUZ
PGBMMHVFTUT QFSTPOOFMBOEQSPQFSUZ
q3FWJFXBOEDPOEVDUQFSGPSNBODFFWBMVBUJPOT
GPSTFDVSJUZTUBGG
q*NQMFNFOUBMMQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
SFHBSEJOHTFDVSJUZBOETBGFUZ
q%FTJHOBOEJNQMFNFOUQSFWFOUJWFTBGFUZ
BOETFDVSJUZQSPHSBNT
q1SFWFOUTJUVBUJPOTUIBUDPVMEKFPQBSEJ[F
UIFSFQVUBUJPOPGUIFIPUFM
q*OWFTUJHBUFDSJNFTDPNNJUUFEBHBJOTU
UIFIPUFM HVFTUT BOEFNQMPZFFT
q%PDVNFOU BMM JODJEFOUT PDDVSSJOH JO UIF IPUFM JO
DPOOFDUJPOXJUIDSJNF TVCWFSTJPO QPUFOUJBMMJBCJMJUJFT
BOEJOTVSBODFSFRVJSFNFOUT"OEJOEPDVNFOUJOHTVDI
BDUJWJUJFTSFNBJOPCKFDUJWF BOEXSJUFDPNQSFIFOTJWF
SFQPSUT
q"TTJTUIPUFMTUBGGJOIBOEMJOHPGVOVTVBMHVFTUPS
FNQMPZFF QSPCMFNT  TVDI BT  CVU OPU MJNJUFE UP 
EJTPSEFSMZDPOEVDU UIFGUT TVJDJEFT CPNCUISFBUT 
FNQMPZFFPSHVFTUBDDJEFOUT GJSFPSTBGFUZIB[BSET 
SPCCFSJFT UFSSPSJTUBDUJWJUJFT DJWJMEJTUVSCBODF QPXFS
PSFMFWBUPSGBJMVSFT NFEJDBMBTTJTUBODFBOEOBUVSBM
EJTBTUFST
q4FMFDU USBJO TDIFEVMF EJTDJQMJOFBOEEJSFDUTFDVSJUZ
QFSTPOOFM JO BMM BTQFDUT PG TFDVSJUZ QPMJDJFT BOE
QSPDFEVSFT
q,FFQBCSFBTUPGEFWFMPQNFOUTXJUIJOUIFIPUFMBOE
DPNNVOJUZBTUIFZSFMBUFUPTFDVSJUZBTXFMMBT BDU
BTBMJBJTPOXJUIMPDBMMBXFOGPSDFNFOUBHFODJFT
q3FNBJOJOGPSNFEPGDVSSFOUGFEFSBMBOEMPDBMMBXT
BOESFHVMBUJPOTBTUIFZSFMBUFUPUIFIPUFM QBSUJDVMBSMZ
JOBSFBTPGHVFTU QBUSPOBOEFNQMPZFFSJHIUT
q5BLF BO BDUJWF SPMF JO UIF EFWFMPQNFOU BOE
JNQMFNFOUBUJPOPGUIFIPUFMTGJSFQMBO*OBEEJUJPO
UPUFTUJOHUIFIPUFMTGJSFBOEFNFSHFODZSFTQPOTF
QSFQBSFEOFTT
q5BLFSFTQPOTJCJMJUZGPSBMMUSBJOJOHSFMBUFEUPUIF
IPUFMTFNFSHFODZQSPDFEVSFT BOEDPOEVDUCJBOOVBM
GJSFESJMMT
Preferred qualifications and skills:
q&YQFSJFODFXPSLJOHJOBMVYVSZIPUFMSFTPSU
TFUUJOHNBOBHJOHBTFDVSJUZPQFSBUJPO
q6OEFSTUBOEJOHPGMPTTQSFWFOUJPOTZTUFNT 
QPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT BOEQSPDFTTFT
q&6XPSLBVUIPSJ[BUJPOJTSFRVJSFE
The rebirth of a Greek legend:'PVS4FBTPOT"TUJS
1BMBDF)PUFM "UIFOTJTTFUUPSFEFGJOFUIFMVYVSZIPUFM
NBSLFUJO(SFFDFBOEUIF.FEJUFSSBOFBO'PMMPXJOH
BDPNQMFUFSFNPEFMMJOHBOESFOPWBUJPO UIJTJDPOJD
(SFFLSFTPSUXJMMPODFBHBJOEB[[MFPOFBOEBMMXIP
DPNFUPTBWPVSUIFDSZTUBMDMFBSXBUFSTPGUIF"FHFBO
TFB*UJTEJGGJDVMUUPBSUJDVMBUFKVTUIPXCJHBEFBMUIJT
SFBMMZJTGPS"UIFOT"TUJS1BMBDFJTBOJOTUJUVUJPOUIBU
IBTUSBOTDFOEFEIPTQJUBMJUZBOEUPVSJTNTJODFUIF
FBSMZTJYUJFTUPCFDPNFQBSUPGUIFGBCSJDPG(SFFL
IJHITPDJFUZ QPMJUJDTBOEHMPCBMDFMFCSJUZ5IFTFOTF
PGBOUJDJQBUJPOBCPVUJUTSFPQFOJOHJTQBMQBCMFJOUIF
DPNNVOJUZTVSSPVOEJOHUIFSFTPSUCVUBMTPBNPOH
JUTDPNQFUJUPSIPUFMTXIPXJMMPODFBHBJOIBWFUP
DPOUFOEXJUIJUTBXFTPNFBUUSBDUJPOGPSMPDBMBOE
JOUFSOBUJPOBMWJTJUPST5IFBSSJWBMPG'PVS4FBTPOT
JO"UIFOTJTJOEFFEBMBOENBSLEFWFMPQNFOUGPSUIF
DPNQBOZBOEBTUBUFNFOUPGJOUFOUBCPVUIPXTFSJPVT
JUJTJOPQFSBUJOHUPQFOEMFJTVSFSFTPSUTJO&VSPQF
"TUJSTOFXPXOFSTIBWFTQBSFEOPDPTUJOSFTUPSJOH
UIJT"FHFBO(PEEFTTUPFWFSZCJUPGIFSGPSNFSHMPSZ
BOENVDINPSF5IFSFTPSUCPBTUTOPUPOFCVUUXP
IPUFMDPODFQUT UPUBMMJOHLFZT FDMFDUJDGPPE
BOECFWFSBHFPVUMFUTBOEBNZSJBEPGMVYVSZPVUEPPS
BNFOJUJFTJODMVEJOHQSJWBUFQPPMT BOFYDMVTJWFCFBDI 
UFOOJTBDBEFNZ TUBUFPGUIFBSUTQBBOEMVYVSZWJMMBT
*GZPVXBOUUPCFQBSUPGUIJTVOJRVFPQQPSUVOJUZPO
UIF(SFFL3JWJFSB KVTUNJOVUFTGSPN"UIFOT EPOU
XBJU BQQMZOPXUPlink: IUUQTTXSHS$8E&

LOGISTICS

ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Εργάτη Αποθήκης/Picker (WW 01/18)
§ÄºÃÏÀÑÍ§ÀÏÊ½ÍÖËÍ ÑÑÈÊ»Ô
Βασικές αρμοδιότητες:
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À  ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼À ÊÀÈ ÃÈÀÊ¼ÌÇÐÇ ÑÓÌ
ÀÏÀÆÆÄËÈÎÌÁ¬ÐÄÈÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q²ÄÈÏÈÐ½ÔTDBOOFSÆÈÀÑÇÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÐÑÇÐÖËËÍÆ»ÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌÊÀÈÑÇÌÍÏÒ»
ÊÀÈºÆÊÀÈÏÇÄÌÇºÏÓÐÇÑÓÌÀÍÒÄ¬ÑÓÌ
qÀÏÀËÀÁ» ºËÄÆÕÍÔÊÀÈÑÀÉÈÌ½ÇÐÇÅÍÏÑ¼ÓÌ
ÐÑÇÌÀÍÒ»ÊÇ¨½ÏÑÓÐÇÊÀÈÄÊÅ½ÏÑÓÐÇ
ÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
Απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÍÏÆÀÌÓºÌÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
»ÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍÃ¼ÊÑÖÍÃÈÀÌÍ»Ô
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÀÊÏ¼ÁÄÈÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¦¬ÑÍÈÊÍÈÑÇÔÄÖÏ¿ÑÄÏÇÔÄÏÈÍÕ»ÔÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÀÖÑ½ÌÍÇÔÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÐÑÇÌºÃÏÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Η εταιρία παρέχει:
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÐÄÈÀÐÖÌÄÕÎÔ
ÀÌÀÑÖÐÐÍºÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
¼ÌÄÑÄÊÀÈÄÐÄ¼ÔºËÍÔÑÇÔÈÍ.BSLFU¥OÍ¬ÃÀÔ
ÀÔ,¬ÌÑÄÑÎÏÀÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»ÐÀÔÐÑÍlink: IUUQT
TXSHS*KO¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀ
ÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ ÄÌÎÒÀÀÀÌÑÇÒÍ¿ÌÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÀÀÏÀ¬ÌÓ
ÊÏÈÑ»ÏÈÀ¢ÈÐÊÄÅÑÄ¼ÑÄÀÔÐÑÇÌÄÑÀÈÏÈÊ»ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀ
IUUQXXXNBSLFUJOHSDPNQBOZ

Η Elvial Α.Ε.Ë½ÆÓÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔ
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÍÖÀËÍÖÈÌ¼ÍÖ ×ÇÑ¬ÌºÍÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÆÈÀ
ÑÍÖÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ ÐÏÍ¿ÏÆÍÖ ÑÑÈÊ»Ô
Yπάλληλος Αποθήκης
Αρμοδιότητες:
q¨½ÏÑÓÐÇÃÈÀÌÍ»ÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
q1JDLJOH QBDLJOH
Απαιτούμενα προσόντα:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Επιθυμητά προσόντα:
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÃÏÍÍËÍÆ¼ÓÌ
ÑÍÖÌÍÍ¿ ÑÑÈÊ»Ô
Προσφέρονται:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÍÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍ Ð¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÌÈÐÑÄ¿ÄÑÄ½ÑÈËÇÏÍ¼ÑÄÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ 
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ¢¡¥  ¢ 
³ÆÈÍÔÀÌÑÄËÄ»ÍÌÀÔ ¦ÈËÊ¼Ô °¦ Ö½ÂÇÊÀÔ
ÏÍ¿ÑÐÍÖ§ÀÏ¼ÀÔ»ÐÑÍIUUQTTXSHS*O;8

Η Φουρναράκης Α.Ε. ÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬
ÊÀÈÄÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÃ¼ÊÑÖÍÓË»ÐÄÓÌ
ÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ÖÏÎÇ ÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ ÄÍÏÄ¿ÄÑÀÈÊÀÈ
ÃÈÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÍÃÖÌÀÑ¬CSBOETÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ´ÕÍÌÑÀÔÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ ÐÑÍÕÄ¿ÄÈ
ÌÀÆ¼ÌÄÈºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÏÓÑÀÆÓÌÈÐÑºÔÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÐÑÇÌÄÖÏÓÀØÊ»ÀÆÍÏ¬ÊÀÈ×ÇÑÄ¼
Logistics Analyst
Περιγραφή θέσης:¤ÑÀÕ¿ÑÇÑÀÄÑÇÌÍÍ¼ÀÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÊÀÒÈÐÑ¬ÀÌÀÆÊÀ¼ÀÑÇÌÄÌÃÖÌ¬ÓÐÇ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÄºÌÀÄÈËºÍÌÐÑºËÄÕÍÔ®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔ
ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌ-PHJTUJDT.BOBHFS
ÊÀÈÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÈÔÊ¬ÑÓÒÈÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÒºÐÄÓÌÀÍÒ»ÊÇÔÊÀÈÕÓÏÍÑÀÉ¼À
q Ì¬ËÖÐÇÑÀÕÖÊÈÌÇÐ¼ÀÔÄÈÃÎÌ
ÊÀÈÑÓÌÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊÎÌÑÍÖÔ
q Ì¬ËÖÐÇÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇSFQPSUJOH
q¦ÀÒÍÏÈÐ½ÔÊÀÈºËÄÆÕÍÔ,1*T
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÍÒÄ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
ÊÀÈºËÄÆÕÍÔÀÏÀËÀÁÎÌ
q¢ÌÃÍÃÈÀÊÈÌ»ÐÄÈÔÄÑÀÉ¿ÀÍÒÇÊÄÖÑÈÊÎÌÕÎÏÓÌ
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ½ÔºËÄÆÕÍÔÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔ
ÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ 
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÇÕÀÌÍË½ÆÍÔ ÇÕÀÌÈÊ½Ô
»MPHJTUJDT
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÄÆ¬ËÇ
ÄÑÀÈÏ¼À
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿&31 &OUFSTPGU
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿8.4
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÀ
ÊÀÈÄÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ¼ÀÔÍ¬ÃÀÔ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSIB

Η Eurocatering Α.ΕÄËËÇÌÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÐÑÇÌ ÑÑÈÊ» ÀÌÀ×ÇÑ¬
Αποθηκάριο-Χειριστή Περονοφόρου
Ανυψωτικού Μηχανήματος (Κλαρκ)
(κωδ. θέσης: ΑΠΟΘ-ΚΛΑΡΚ/0918)
Αρμοδιότητες:
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÑÈÍËÍÆ¼ÓÌ
qÀÏÀËÀÁ»ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ ÅÍÏÑÎÐÄÈÔ 
ÄÊÅÍÏÑÎÐÄÈÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒ»ÊÇÔ
ºÊÃÍÐÇÃÄËÑ¼ÓÌÀÍÐÑÍË»Ô ÀÍÆÏÀÅ»Ê¬
Προφίλ:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q³ÃÄÈÀÕÄÈÏÈÐÑ»ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌºÏÆÍÖÇÔ
ÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ¡Í¬ÃÀÔ ÇËÄÊÑÏÍÊ¼ÌÇÑÍ
ÁÄÌ×ÈÌÍÊ¼ÌÇÑÍÄÑÏÄËÀÈÍÊ¼ÌÇÑÍÊËÀÏÊ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ»ÐÄÑ»ÀMPHJTUJDT ÉÇÏÍ¿ÅÍÏÑ¼ÍÖ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
ÄºÅÀÐÇÐÄ¢YDFM
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿4PGU0OF
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÐÖÌÄÕÎÔ
ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÈÀÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink: IUUQT
TXSHSM93.

¤ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀΚΟΠΕΡ Α.Ε.×ÇÑ¬ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈ
Yπάλληλο Τμήματος Logistics
(κωδ.: ΠΘΕ01-10)
Προσόντα υποψηφίου:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼À»ÅÀÏÀÊÀÍÒ»ÊÇ
ÐÑÍÑ»ÀMPHJTUJDT ÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔ QJDLJOHÊË
q¢ÈÒÖÇÑ»Ç¬ÃÄÈÀÕÄÈÏÈÐÍ¿ÊËÀÏÊ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Προσφέρουμε:¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌηλ. διεύθυνση: IUUQT
TXSHSZFGÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ¢
Demand Planner
Job Description:
q$SFBUFBOENBOBHFUIFEFNBOEGPSFDBTUT
NPOUITPGUIF#6DVTUPNFSTJO+%"TPUIBUDVTUPNFS
PSEFSTDBOCFDPOTJTUFOUMZBOEBDDVSBUFMZCFQSFEJDUFE
q$PMMBCPSBUFXJUITUBUJTUJDBMGPSFDBTUJOH44$
UFBNUPEFWFMPQUIFTFGPSFDBTUT
q6OEFSTUBOEJOHBOEWFSJGJDBUJPOPGBEWBODFE
TUBUJTUJDBMNPEFMMJOHDIBOHFTUPUIFCBTFMJOF 
BTQSPQPTFECZ44$4UBUJTUJDBMGPSFDBTUJOH
q.BOBHFUIFGPSFDBTUFOSJDINFOUQSPDFTT
QSPNPUJPOTBOE/1%T BOEBMJHOWPMVNFT
XJUITBMFTNBSLFUJOH
Qualifications/requirements:
q#BDIFMPSTEFHSFFMFWFM QSFGFSBCMZJOMPHJTUJDT
TVQQMZDIBJONBOBHFNFOU
qZFBSTTVQQMZDIBJOFYQFSJFODF
JOQSFGFSBCMF'.$(
q,OPXMFEHFPGSFUBJM NVMUJDIBOOFM TVQQMZDIBJOT
q$PNQVUFSMJUFSBUF&YDFM 8PSE 1PXFS1PJOU
TPMJEVOEFSTUBOEJOHPGEFNBOEQMBOOJOHTZTUFNT
q5SBOTGPSNTEBUBBOEJOGPSNBUJPOJOUP
NFBOJOHGVMJOTJHIUT
q2VJDLMZBOBMZ[FDPNQMFYQSPCMFNTUPGJOE
BDUJPOBCMF QSBHNBUJDTPMVUJPOT
"QQMZUP link: IUUQTTXSHSP:F'3
¢Ä¼Ô ÇÍ¬ÃÀÑÇÔMarket InÍÈÏÀ×½ÀÐÑÄÑÍ¼ÃÈÍ
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½¬ÒÍÔÊÀÈºÌÀÊÍÈÌ½½ÏÀÀÓÔÄËËÇÌÈÊ»
ÀËÖÐ¼ÃÀTVQFSNBSLFU ÐÖÌÍÈÊÈÀÊÎÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ ÍÖ
ÃÈÀÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÆÈÀÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÐÑÈÔ
ÕÀÇË½ÑÄÏÄÔÑÈºÔÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô¢¼ÀÐÑÄÖÄÏ»ÅÀÌÍÈ
ÆÈÀÑÇÌÀÌÍÃÈÊ»ÀÔÍÏÄ¼ÀÊÀÒÎÔÃÈÀÊÏÈÌ½ÀÐÑÄÆÈÀ
ÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÍÖ½ÌÍÄÄ¼ÔÕÏ½ÌÈÀÑÎÏÀ ÆÌÓÏ¼×ÍÖÄÊÀÈÍÏÍ¿ÄÀÏºÕÍÖÄÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔ
¤.BSLFU*OÇËºÍÌÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇÊÀÈÀÆÀÇºÌÇ
ÀËÖÐ¼ÃÀÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌTVQFSNBSLFUÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ 

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

¢ÑÀÈÏ¼À ÐÑÇÌ ¦¿ÏÍ ÍÖ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ ÐÑÍÌ
ÑÍºÀÑÍÖÕÍÌÃÏÈÊÍ¿ÊÀÈËÈÀÌÈÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖ Ä¼ÃÇ
ÖÄÏÀÆÍÏ¬Ô ×ÇÑ¬¬ÄÐÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Αποθηκάριους
§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSBCD(
ÈÀÑÍÑ»ÀÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔÐÑÇÌÀÍÒ»ÊÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÇÌÀËË»ÌÇ ×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
Υπάλληλος Αποθήκης
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄlink: IUUQTTXSHS8NSI
»ÄÅÀÉ
Η Transcombi Express A.E.Ä¼ÌÀÈÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À 
ÊÀÑºÕÄÈÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑÓÌ*OUFSOBUJPOBM
5SBOTQPSUT-PHJTUJDT ÃÈÀÒºÑÍÌÑÀÔÈÐÑÍÏ¼ÀÕÏ½ÌÓÌ
ÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÔË¿ÐÄÈÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÔÊÀÈ
ÃÈÀÌÍ»ÔÎÏÄÔÑÍÓÏÍ ÇºÏÄÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀ  ÐÑÈÔ ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ ÀÆÍÏºÔ ÊÀÈ ÐÑÇ ÄÆÀË¿ÑÄÏÇ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÄËÀÑÎÌ ºÕÄÈÊÄÏÃ¼ÐÄÈÑÇÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇ
ÄÆÕÎÏÈÓÌÊÀÈÍËÖÄÒÌÈÊÎÌÄÑÀÈÏÈÎÌ§ÄÐÊÍ½ÑÇ
ÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÍÈ½ÑÇÑÀÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÄÄÌÃ¿ÄÈÐÖÌÄÕÎÔÐÄÌºÄÔË¿ÐÄÈÔÑ½ÐÍÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÖÇÏÄÐÈÎÌMPHJTUJDT ÄÑÀÅÍÏÎÌÊÀÈÃÈÀÌÍ»Ô ½ÐÍ
ÊÀÈÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÖÍÃÍÎÌÑÇÔÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÔ
ÑÓÌÄÈÕÄÈÏÇÐÈÀÊÎÌÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌ¤ÄÊÑÄÌ»ÔÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼ÀÊÀÒÎÔÊÀÈÍÈÈÐÕÖÏºÔÊÀÈÀÊÏÍÏ½ÒÄÐÄÔ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÑÇÔÄÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÍ¿ÔÄÑÀ¼ÏÍÖÔÐÄ½ËÍ
ÑÍÌÊ½ÐÍ ÑÇÔÄÈÑÏºÄÈÌÀÐÕÄÃÈ¬×ÄÈÊÀÈÌÀÀÏºÕÄÈ
ÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÍÑÄËºÐÀÑÀÐÄ½ËÀÑÀÊÀÌ¬ËÈÀÃÈÀÌÍ»Ô

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018
Η Transcombi Express A.Ε. δεσμεύεται για το υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών της, γιατί μαζί με τον κάθε πελάτη
ξεχωριστά, σχεδιάζει την ιδανική λύση (customized
solution) που θα τον βοηθήσει να μεταφέρει τα προϊόντα
του παντού, γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά και με
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις περισσότερες χώρες
της Ευρώπης. Η Transcombi Express A.E. αναζητά
άτομα που θα στελεχώσουν τις θέσεις των:
Υπαλλήλων Αποθήκης/Pickers
Αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης (Δευτέρα–Παρασκευή) σε βάρδιες στις εγκαταστάσεις της εταιρίας,
που βρίσκονται στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας.
Περιγραφή θέσης:
q1JDLJOHÊÀÈQBDLBHJOH ÄÈËÍÆ»ÏÍÈ½ÌÑÓÌ 
προετοιμασία παραγγελίας και συσκευασία)
qÈÀÕÓÏÈÐ½ÔÏÍØ½ÌÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÀÏÀËÀÁÎÌÊÀÈÄÈÐÑÏÍÅÎÌ
προϊόντων
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔÏÈÌÑÇÌÀÍÐÑÍË»
qÀÏÀËÀÁ» ºËÄÆÕÍÔÊÀÈÑÀÉÈÌ½ÇÐÇÅÍÏÑ¼ÓÌ
στην αποθήκη
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
της αποθήκης
Προφίλ υποψηφίων:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇËÖÊÄ¼ÍÖ¥¢¦°¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÍÒ»ÊÇÑÏÍÅ¼ÓÌ
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÊËÀÏÊÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
πλεονέκτημα
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÏÍÒÖ¼ÀÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
Παροχές εταιρίας:
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
εργασίας
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS$0H). Μετά τη
συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Η Alumil, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο
προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους
στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής
προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:
Logistics Data Analyst
(κωδ: LDA-18)
Με έδρα την Ευκαρπία.
Περιγραφή θέσης: Αρμοδιότητα για την απόκτηση,
συντήρηση και ανάλυση δεδομένων σε σχέση με το
κόστος μεταφοράς, τα επίπεδα αποθεμάτων, αλλά
και για άλλες αναφορές και μετρήσεις που αφορούν
τον όμιλο. Η θέση αναφέρεται στον International
-PHJTUJDT.BOBHFS
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÍËÖÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô»ÐÕÍË»Ô
με κατεύθυνση την πληροφορική
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ&YDFM
qÌÎÐÇ&31ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÇÁÀÏ¿ÑÇÑÀ
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÍÐ¿ÐÑÇÀ
διοίκησης απόδοσης
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÍÀÃÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSOJEZT

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Corfu Holiday Palace ***** hotel (ex Hilton), is
TFFLJOHGPSB
Revenue/Yield Manager (code: RM)
5IF3FWFOVF:JFME.BOBHFSNBJOPCKFDUJWFTXJMMCF
UPTFUUIFTUSBUFHJFTUPHSPXUIFCVTJOFTTUISPVHI
QSPBDUJWFTFMMJOHBOEFGGFDUJWFDPOWFSTJPOPGBMMFORVJSJFT
UBLJOHFWFSZPQQPSUVOJUZUPNBYJNJ[FSFWFOVFTGSPN
SPPNCPPLJOHT DPOGFSFODFTBOEFWFOUTBUBMMUJNFT
5IFNBJOSFTQPOTJCJMJUJFTXJMMCFNBOBHJOHEBZUP
EBZZJFME JODSFBTJOHNBSLFUTIBSF GPSFDBTUJOHBOE
SFQPSUJOH5IFDBOEJEBUFNVTUCFHPPEXJUIOVNCFST
BOENVTUCFBCMFUPDPNNVOJDBUFUIFIPUFMTTUSBUFHJD
BOEUBDUJDBMSFWFOVFJOJUJBUJWFT
Responsibilities:
q.BOBHJOHBOENPOJUPSJOHJOUFSOFUTZTUFNT
UPFOTVSFSBUFJOUFHSJUZBOEQBSJUZ
q"OBMZ[JOHGJOBODJBMTUBUFNFOUTBOENBSLFU
data
q1SFQBSJOHBDDVSBUFPDDVQBODZBOESFWFOVF
GPSFDBTUT
q%FWFMPQJOHUBDUJDTBOETUSBUFHJFTUPNBOBHF
HSPVQBOEUSBOTJFOUNBSLFUOFFET
q"OUJDJQBUJOHQPUFOUJBMQSPCMFNTBOECVTJOFTT
PQQPSUVOJUJFTXJUIJOUIFQMBOOJOHQSJDJOH
process
q.BJOUBJOSFMBUJPOTIJQTXJUIUIJSEQBSUZNBSLFU
NBOBHFST
q-FBECVTJOFTTSFWFOVFSFWJFXNFFUJOHT
q.FOUPSBOEDPBDISFTFSWBUJPOTBOEGSPOUEFTL
QFSTPOOFMJOSFWFOVFNBOBHFNFOUTUSBUFHJFT
and tactics
Necessary qualifications:
qZFBSTFYQFSJFODFJOSFWFOVFZJFME
NBOBHFNFOU
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOIPUFMTBMFT
BOEPSGSPOUPGGJDF
q$PNQVUFSMJUFSBUF
q&OHMJTI GMVFOUWFSCBMBOEXSJUUFO

The company offers:
q"DDPNNPEBUJPONFBMTBUUIFIPUFM
q4BUJTGBDUPSZTBMBSZ
1MFBTFTFOEZPVSDVSSJDVMVNWJUBFXJUIBSFDFOUQIPUP 
TUBUJOHUIFDPEFPGUIJTQPTJUJPO UPlink: IUUQT
TXSHS3G"Y. 5IFEFUBJMTPGUIFBQQMJDBUJPOTXJMM
SFNBJODPOGJEFOUJBM0OMZUIFDBOEJEBUFTNFFUJOH
UIFSFRVJSFNFOUTPGUIFQPTJUJPOXJMMCFOPUJGJFE
8FBSFTFFLJOHGPSBCSBOEOFXIPUFMQSPQFSUZPO
.ZLPOPT JTMBOEXIJDIPQFOTPOVOEFSHIP
HospitalityNBOBHFNFOU
Hotel Manager
Entry requirements:'VODUJPOTBTUIFTUSBUFHJD
CVTJOFTT QBSUOFS PG UIF QSPQFSUZ PQFSBUJPO  UIF
JEFBMDBOEJEBUFXFBSFMPPLJOHGPSNVTUIBWF
q6OJWFSTJUZPSDPMMFHFEFHSFFJOCVTJOFTT
BENJOJTUSBUJPOPSIPTQJUBMJUZNBOBHFNFOU
q ZFBSTPGDPSFFYQFSJFODFJONBOBHFNFOU
PQFSBUJPOTJOUIFIPTQJUBMJUZJOEVTUSZ
QSFGFSBCMZJOBTUBSIPUFMFOWJSPONFOU
Core activities:
q.BOBHJOHQSPGJUBCJMJUZBOECVEHFUBMMPDBUJPO
q.BOBHJOHBMMQSPQFSUZTEFQBSUNFOUT
and areas
q1SPWJEFEBZUPEBZMFBEFSTIJQBOEEJSFDUJPO
UPBMMIPUFMTEFQBSUNFOUTBDDPSEJOH
to our operations standards
q.BYJNJ[JOHGJOBODJBMSFUVSOT
q$SFBUJOHBOENBJOUBJOJOHBVOJRVFHVFTU
experience
q"IBOETPOPQFSBUJPOTNBOBHFNFOUBQQSPBDI
q$PNQVUFSMJUFSBDZXJUILOPXMFEHFPGBWBSJFUZ
PGDPNQVUFSTPGUXBSFBQQMJDBUJPOT
q&TUBCMJTIJOHQFSGPSNBODFBOEEFWFMPQNFOU
HPBMT NFOUPSJOH DPBDIJOHBOESFHVMBS
GFFECBDLUPFOIBODFQFSGPSNBODFBOEFOTVSF
GVUVSFCFODITUSFOHUI
q1SFQBSJOHBOOVBMDBQJUBMBOEDBTIGMPX
UPBDDVSBUFMZGPSFDBTUCVEHFUTUPBDIJFWF
SFRVJSFEPQFSBUJOHSFTVMUT
q"OBMZTFGJOBODJBMTUPESJWFSFWFOVFT GVUVSF
QSPGJUBCJMJUZ BOENBYJNJ[FSFUVSOPOJOWFTUNFOU
BOENBSLFUTIBSF
q&YDFMMFOUDPNNBOEPG&OHMJTIMBOHVBHF
q4VQFSJPSXSJUUFOBOEPSBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q&YQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPOBCSPBE
XPVMECFBOBEEJUJPOBMBTTFU
What we are offering:
q"DDPNNPEBUJPO
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
qNPOUIDPOUSBDU
1MFBTFTFOEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPlink:
IUUQTTXSHSUZP)
Aqua Luxury SuitesB TUBSMVYVSZIPUFMJO4BOUPSJOJ
JTDVSSFOUMZTFFLJOHBOFOUIVTJBTUJDQSPGFTTJPOBM
GPSUIFQPTJUJPOPG
Operations Manager
The main responsibilities include:
q0SHBOJ[FTBOEQMBOTBMMIPUFMTFSWJDFT
q&OTVSFTUIFIPUFMJTJOGVMMZPQFSBUJWFDPOEJUJPO
GPSBIJHIRVBMJUZTFSWJDFPGHVFTUT
q-FBET TVQFSWJTFTBOEHVJEFTIPUFMFNQMPZFFT
q*OTQFDUTBMMEFQBSUNFOUTGPSDMFBOMJOFTT BNCJFODF 
TFSWJDF SFBEJOFTT  IFBMUI BOE TBGFUZ TUBOEBSET 
TUBGGHSPPNJOHBOEIPTQJUBMJUZDVMUVSF
q1SPNPUFTIPUFMTTFSWJDFTBOEGBDJMJUJFT
q%FBMTXJUINBJOUFOBODFJTTVFT TIPSUBHF
PGTVQQMJFT FUD
Requirements:
q(SBEVBUFCBDIFMPSEFHSFFBOEPSEJQMPNB
JOIPUFMPSPUIFSSFMBUFEGJFME
q$PNQVUFSLOPXMFEHFBOEFYQFSJFODF
JO.40GGJDFQSPHSBNT1.4
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTIBOEHSFFL
BEEJUJPOBMGPSFJHOMBOHVBHFTXJMMCFDPOTJEFSFE
an asset)
q1SFWJPVTFYQFSJFODFPGBUMFBTUZFBST
in a similar position
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUMFBEFSTIJQ JOUFSQFSTPOBM 
DPNNVOJDBUJPOBOEDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q0SHBOJ[FE SFTQPOTJCMF DVTUPNFSPSJFOUFE
QFSTPOBMJUZXJUIXJMMJOHOFTTUPPGGFSIJHIRVBMJUZ
TFSWJDFT
q"CJMJUZUPEFBMFGGFDUJWFMZXJUIDPNQMBJOUT
JOBQSPGFTTJPOBMXBZ
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q"DDPNNPEBUJPOBOENFBMTPOEVUZ
"QQMJDBOUTIPVMETFOEBOVQEBUFEDWXJUIBSFDFOU
photo to link: IUUQTTXSHS1[(0"QQMJDBUJPOTXJMM
CFUSFBUFEXJUITUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ"QQMJDBUJPOT
OPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFTXJMMOPUCF
UBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO
MarBella S.A. BIPUFMDPNQBOZUIBUPQFSBUFTJOBO
JEZMMJDMPDBUJPOBUUIFTPVUIFBTUTJEFPG$PSGV*TMBOE
UXPMVYVSJPVT QSPQFSUJFT UIF.BSCFMMB$PSGV)PUFM
BOEUIF.BS#FMMB/JEP4VJUF)PUFM7JMMBT MBVODIFE
.BZ JTOPXSFDSVJUJOHGPSTFBTPO
Assistant Front Office Manager
Qualifications, skills & role:
q4VQFSWJTFUIFPQFSBUJPOT401TPGSFDFQUJPO 
HVFTUSFMBUJPOT QPSUFSTEPPSNBOUFBN
q3FQPSUUPUIF'SPOU0GGJDF.BOBHFS
q&YDFMMFOUUSBJOJOHTLJMMT
q)JHIBCJMJUZUPNPUJWBUFBOEMFBEUIFUFBN
q)PTQJUBMJUZTDIPPMHSBEVBUFPSIJHIFS
q1SPGFTTJPOBMFYQFSJFODFJOSFMFWBOUQPTJUJPO
GPSBUMFBTUZFBST QSFWJPVTFYQFSJFODF
JOBOJOUFSOBUJPOBMIPUFMDIBJOXPVMECFIJHIMZ
appreciated)
q&YDFMMFOUWFSCBMXSJUUFODPNNBOEPG(SFFL
BOE&OHMJTIMBOHVBHF"EEJUJPOBMMBOHVBHF
LOPXMFEHFXPVMECFDPOTJEFSFEBOFYUSBBTTFU
HFSNBOPSGSFODI
q)JHIMFWFMPGDPNNFSDJBMBXBSFOFTTBOETBMFT
capabilities

q&YDFMMFOUMFBEFSTIJQ JOUFSQFSTPOBM
BOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q.POJUPSTUBGGJOHMFWFMTUPNFFUDPWFS
business demands
q$PNNJUNFOUUPEFMJWFSJOHBIJHIMFWFM
PGDVTUPNFSTFSWJDF
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUHSPPNJOHTUBOEBSET
q'MFYJCJMJUZUPSFTQPOEUPBWBSJFUZPGXPSL
situations
q)JHIMFWFMPG*5QSPGJDJFODZ
Benefits:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q%ZOBNJDIJHIMZQSPGFTTJPOBMFOWJSPONFOU
q$BSFFSEFWFMPQNFOUQSPHSBN
8FBSFBOFRVBMPQQPSUVOJUJFTFNQMPZFS$BOEJEBUF
EFUBJMTXJMMCFLFQUTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM"QQMJDBOUTUIBU
XJMMQSPDFFEUPUIFTFDPOEQIBTFPGUIFSFDSVJUNFOU
QSPDFTTXJMMCFDPOUBDUFEEJSFDUMZCZUIF)3EFQBSUNFOU
UPPSHBOJTFBOJOUFSWJFX JOQFSTPOPSTLZQF 
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS;'&).
1MFBTFGPMMPXVTPOXFCTJUFBOE-JOLFE*OGPSUIF
MBUFTUDPNQBOZOFXTBOEDBSFFSPQQPSUVOJUZVQEBUFT
XXXNBSCFMMBHS. XXXNBSCFMMBOJEPHS.
Guest Relations Manager
(code: GRM19)
1FSDIFE PO $SFUFT GBCVMPVT OPSUIFBTU DPBTU 
the Elounda Beach Hotel CSJOHTDMBTTJDJTMBOE
BSDIJUFDUVSFUPBMVYVSZSFTPSU*UTTVQFSCMZPVUGJUUFE
HVFTUSPPNTBOEMVTIHBSEFOTPWFSMPPLJOH.JSBCFMMP
#BZNBLFBWJTJUIFSFBOFYFSDJTFJOSFMBYBUJPOBOE
SFKVWFOBUJPO&MPVOEB#FBDI)PUFMQSPWJEFTHVFTUT
UIFFYDFQUJPOBMFOWJSPONFOUBOEUIFQFSTPOBMJ[FE
BUUFOUJPOUIBUDSFBUFTBTJOHVMBSFYQFSJFODF*GZPV
VOEFSTUBOEUIFWBMVFQFSTPOBMJ[FEBUUFOUJPOBOE
LOPXIPXUPUSFBUFWFOUIFNPTUFYUSBPSEJOBSJMZ
EJGGFSFOUFYQFSJFODFTXJUIUIFTBNFSJDIMFWFMPG
DVTUPNFSTFSWJDF ZPVNBZCFKVTUUIFQFSTPOXF
BSFMPPLJOHGPSUPXPSLBTBUFBNNFNCFSXJUI
&MPVOEB#FBDI)PUFM#FDBVTFJUTXJUI&MPVOEB
#FBDI)PUFMXIFSFXFQSPNJTFPVSHVFTUTBTJOHMF
SJDI FYQFSJFODFPGIPTQJUBMJUZ8FBSFDVSSFOUMZ
TFFLJOH(VFTU3FMBUJPOT.BOBHFSUPKPJOPVSGSPOU
PGGJDFUFBN
Job description: The ideal candidate has substantial
FYQFSJFODF XJUIJO UIF TUBS IPTQJUBMJUZ BOE XJMM
CFFOUIVTJBTUJD TFMGNPUJWBUFE QBTTJPOBUFBCPVU
EFMJWFSJOHFYDFMMFOUTFSWJDFBOEEJTQMBZBQSPGFTTJPOBM
BOEDPVSUFPVTBUUJUVEFBUBMMUJNFT5IFTVDDFTTGVM
DBOEJEBUFXJMMCFSFRVJSFEUPUBLFDBSFPGBMM7*1
HVFTUTBOEDPPSEJOBUFXJUIBMMDPODFSOFEEFQBSUNFOUT
UPGVMGJMMHVFTUOFFETBOESFRVFTUT
Requirements:5PTVDDFTTGVMMZGJMMUIJTSPMF ZPV
TIPVMENBJOUBJOUIFBUUJUVEF CFIBWJPST TLJMMTBOE
WBMVFTUIBUGPMMPX"OBCJMJUZUPMJTUFOBOESFTQPOEUP
EFNBOEJOHHVFTUOFFET $PNNJUNFOUUPEFMJWFSJOH
BIJHIMFWFMTPGDVTUPNFSTFSWJDF BDDPVOUBCMFBOE
SFTJMJFOU JOUFSQFSTPOBMBOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT 
BCJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF GMFYJCJMJUZUPSFTQPOE
UPBWBSJFUZPGEJGGFSFOUXPSLTJUVBUJPOT1MFBTF
OPUFUIBU0QFSB1.4LOPXMFEHFJTBQMVT'MVFOU
JOFOHMJTIJTBOFTTFOUJBM
1MFBTFTFOEZPVSDWXJUIQIPUPHSBQIUPlink: IUUQT
TXSHS(FI. 1MFBTFPOMZBQQMZGPSUIJTQPTJUJPO
JG ZPV BSF DVSSFOUMZ MJWJOH JO BOE IBWF UIF SJHIU
UPXPSLGVMMUJNFJO(SFFDFXJUIOPSFTUSJDUJPOT
1MFBTFOPUFUIBUEVFUPUIFOVNCFSPGSFTQPOTFT
XFSFDFJWFXFXJMMPOMZDPOUBDUUIPTFDBOEJEBUFT
XFXJTIUPJOUFSWJFX1MFBTFBMTPOPUFUIBUUIF
DMPTJOH EBUF NBZ CF TVCKFDU UP DIBOHF XJUIPVU
QSJPSOPUJGJDBUJPO
Front Office Agent
Υπάλληλος Υποδοχής
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÀÐÑºÏÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
επικοινωνία-οργανωτικότητα
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ&QJUPNF
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος
με πρόσφατη φωτογραφία στο link: IUUQTTXS
HS127ZF
Tο ξενοδοχείο Mykonos Riviera αναζητά συνεργάτη
για κάλυψη της θέσης:
Υπεύθυνος Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ως υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿
συστήματος κρατήσεων, Webhotelier
ÊÀÈ1SJNB3FT#PPLJOH$IBOOFM.BOBHFS
qÌÎÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ1SPUFM
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÀÄËËÇÌÈÊ¬ ÐÑÀÀÆÆËÈÊ¬
και σε μία ακόμα γλώσσα, γνώση περισσότερων
γλωσσών αποτελεί επιπλέον προσόν
q³ÏÈÐÑÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
επικοινωνίας
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÀÍÃÍÑÈÊ¬ÓÔºËÍÔ
ομάδας
H εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»Ô
υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½
και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
qÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÈÐÑºÆÀÐÇ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSM6KR*

£ÇÑÄ¼ÑÀÈÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀÄºÃÏÀÑÇËÖÅ¬ÃÀ
Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇÔÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔ
σχολής
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í»ÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀ
υπό συνθήκες πίεσης
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο link: IUUQTTXSHSK'7W»ÐÑÍGBY

°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍArte & Mare Elia Mykonos Suites
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Υπάλληλο Ταξιδιωτικού Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇ(BMJMFP 'PSUI$ST
qÌÎÐÇºÊÃÍÐÇÔÀÄÏÍÍÏÈÊÎÌÊÀÈÀÊÑÍËÍØÊÎÌ
εισιτηρίων
q¢ÈÒÖÇÑ»ÐÖÐÑÀÑÈÊ»ÄÈÐÑÍË»
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS
+WR2. Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.
ÖÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος, Athenaeum Hotels, με
έδρα την Αθήνα, αναζητά άτομο για την παρακάτω
θέση εργασίας:
Group Coordinator
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÀÐÑºÏÓÌ
qÌÎÐÇ'JEFMJP
qÌÎÐÇ05"4
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
q¢ÖÄËÈÉ¼À
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS4)ÈÀ½ËÀ
τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
®½ÈËÍÔ3BEJTTPO)PUFM(SPVQÀÍÑÄËÄ¼ºÌÀÌÀ½ÑÍÖÔ
μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων παγκοσμίως με
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄ
ºÏÀÌÑÓÌÕÎÏÄÔÀÌ¬ÑÍÌÊ½ÐÍ°ÍRadisson Blu
Beach Resort Milatos Crete, μέλος του πολυεθνικού
ομίλου στη Μίλατο Λασιθίου, έχοντας ως πρωταρχικό
στόχο την προσφορά πολυτελούς διαμονής και εξυπηρέτησης στους επισκέπτες του, ψάχνει για τη σεζόν
ÌºÍÖÔ ÃÖÌÀÈÊÍ¿ÔÊÀÈÑÀËÀÌÑÍ¿ÕÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
Αναζητάμε σοβαρούς επαγγελματίες, οι οποίοι σκοπεύουν να οικοδομήσουν μία μακρόχρονη σχέση με
ÑÇÌÀÆÊ½ÐÈÀÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÍÖÏÈÐÍ¿°Í3BEJTTPO#MV
#FBDI3FTPSU$SFUF ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍ
Υπαλλήλους Υποδοχής
Front Office Agents
Απαιτούμενες δεξιότητες:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À » ¢ËË¬ÃÀÔ
»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÓÀÑ¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÑÈÔÀÏÀÊ¬ÑÓ
γλώσσες: γερμανική, γαλλική, ρωσική (επιθυμητή
η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών)
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ0QFSB
q¤ËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
θα εκτιμηθεί
Η εταιρία μας προσφέρει:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
q&ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÄÊÀÑÍ¼ÊÍÖÔ
ÄÊÑ½Ô¦Ï»ÑÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας με ευκαιρίες καριέρας
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÅÍÏ¬ÄÖÇÏÄÐÈÀÊ½ËÄÓÅÍÏÄ¼Í
από και προς το Ηράκλειο
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSWDK7R. Βιογραφικά
ÑÀÍÍ¼ÀÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν
ÒÀÆ¼ÌÍÌÑÀÈÃÄÊÑ¬°À¬ÑÍÀÍÖÒÀÄÈËÄÆÍ¿ÌÆÈÀ
συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω e-mail με σειρά
ÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÔÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼
απόλυτη εχεμύθεια.
+PCHPPE-JGFHPPEThe HeadHunter Group is
BOJOOPWBUJWFTUBGGJOHBOESFDSVJUNFOUDPNQBOZ
PQFSBUJOH JO 64"  (SFFDF  4FSCJB  .POUFOFHSP 
"MCBOJB ,PTPWP .BDFEPOJB #PTOJBBOE)FS[FHPWJOB
8FPGGFSUIFOFXFTUNFOUBMJUZJOUIFTUBGGJOHJOEVTUSZ
and our core business is candidates and clients.
For our client, located in Bucharest, Romania,
XFBSFMPPLJOHGPSB
Casino Dealer
Responsibilities:
q0SHBOJ[BUJPOBOENPOJUPSJOHPGHBNFTBOEQMBZFS
BDUJPOTUPFOTVSFDPNQMJBODFXJUIBMMBQQMJDBCMF
SVMFTBOESFHVMBUJPOT
q.BOEBUPSZTFSWJDFEVUJFT SFQSFTFOUJOH
PGUIFCBTJDSVMFDPSSFTQPOEJOHUPBTIBSF
PGPGUIFCBTJDTBMBSZ
q5PMFBSOBOEGVMMZVOEFSTUBOEUIFSVMFTPGFBDI
WJEFPQSFTFOUBUJPOPGGFSFEUPDVTUPNFST
q5PBEIFSFUPUIFSVMFTPGUIFVOJUBTQSPWJEFE
JOUIF.BUSJYQFSGPSNBODFQSPHSBNBOEPUIFS
SVMFTUIBUUIFDPNQBOZNBOBHFNFOUNBZ
establish
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q5PNBOBHFUIFDBTJOPHBNFTXJUIFTUBCMJTIFE
TDIFEVMF#MBDLKBDL #BDDBSBU 3PVMFUUF 4JDCP
q5PDPPSEJOBUFDBTJOPHBNFTJOBDDPSEBODF
XJUIUIFDPNNBOETEJTQMBZFEPOUIFDPNQVUFS
screen
q5PMFBEUIFUBCMFHBNFT
XJUIJOUIFVOJUBDDPSEJOHUPUIFUSBJOJOH
PGUIFVOJUTVQFSWJTPS
q5PSFQPSUJNNFEJBUFMZUPUIFTVQFSWJTPS
PGUIFVOJUBOZQSPCMFNBOEPSBOZVOVTVBM
BDUJWJUZJOUIFBSFBPGHBNFT DPMMFHVFT NFBMT 
discussions and others
q5PCFQSFTFOUBUUIFXPSLQMBDFBOEUPNBJOUBJO
BHPPETUBUFPGQIZTJDBMDPOEJUJPOBOEQMFBTBOU
appearance
q5POPUJGZUIFNBOBHFNFOU
PGBOZJSSFHVMBSJUZGPVOE
q5P TVQQPSU QMBZFST BOE UP BOTXFST RVFTUJPOT
XJUIJOBDFSUBJOMJNJUTVDIBTBDDPSEJOHUPHBNFAT
QSPDFEVSFT FHIPXUPSFHJTUFSCFUT SFHJTUFSJOH
JOBOEJOTUBSUJOHUIFHBNF
q5PFOTVSFUIBUUIFZNBOUBJOBQMBDJEBOESFTQFDUGVM
BUUJUVEF XJUI UIFJS DMJFOUT 5P SFTQFDU UIF XPSL
QSPUFDUJPOSVMFTBOE46GSPNUIFQVSQPTFPGUIF
TFSWJDF
Requirements:
q$BTJOPEFBMFSFYQFSJFODF
q&OHMJTIMBOHVBHF
q8JUIPVUBDSJNJOBMSFDPSE
q5PCFNFEJDBMMZGJU
q5P FOTVSF LFFQJOH UIF QSPGFTTJPOBM TFDSFDZ
SFHBSEJOH UIF BDUJWJUJFT UIBU UBLF QMBDF XJUIJO
UIFXPSLTQBDF
$POTVNQUJPOPGBMDPIPMJDCFWFSBHFTPSPUIFSJMMFHBM
TVCTUBODFTJTTUSJDUMZQSPIJCJUFECFGPSFFOUSZJOUP
TFSWJDFPSEVSJOHTFSWJDF
The schedule isIPVSTEBZ EBZTXFFL
*GZPVIBWFBOZUFDIOJDBMRVFTUJPOTSFMBUFEUPUIF
BQQMJDBUJPO QMFBTFDPOUBDU)FBE)VOUFSEJSFDUMZ5SZ
5IF)FBE)VOUFSGPSZPVSTVDDFTT5SVTUZPVSDBSFFS
UPUIFPOMZQSPGFTTJPOBMT1MFBTFCFBEWJTFEUIBU
POMZUIFDBOEJEBUFTTFMFDUFEGPSUIFJOUFSWJFXTXJMM
CFDPOUBDUFE"QQMZZPVSDWUPlink: IUUQTTXSHS
.EUO/BNFZPVSDWJOUIFGPMMPXJOHGPSNBU OBNF
<TQBDF>TVSOBNF<TQBDF>$7 #FFBTJMZSFDPHOJ[FE
;ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍDolce Attica Riviera
στη Βραυρώνα Αττικής:
Υπάλληλος Υποδοχής
Receptionist
Κύριες αρμοδιότητες:
q³ÄÐÇÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇ ÆÌÎÐÇ ÑÇÔ ÄËËÇÌÈÊ»Ô ÊÀÈ ÑÇÔ ÀÆÆËÈÊ»Ô
(προφορικός και γραπτός λόγος), γνώση δεύτερης
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊË¼ÀÑÍÔÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÄÑÀÉ¿
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÊÀÈÄËÀÑÎÌÑ»ÏÇÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
απορρήτου πελατών
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ1SPUFM
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈË»ÏÇÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSK2UJ. Θα αξιολογηθούν θετικά βιογραφικά από κοντινές περιοχές.
San Marco, Luxury Hotel & Villas, Mykonos, an
JDPOJDBOEMPOHFTUBCMJTIFEMVYVSZIPUFMJO.ZLPOPT 
XFMDPNFTBQQMJDBUJPOTGPSUIFGPMMPXJOHQPTJUJPO
Director of Sales
Duties & Responsibilities:
q$SFBUFT BOE JNQMFNFOUT B TBMFT QMBO XJUI
NBOBHFNFOUUFBNBEESFTTJOHSFWFOVF DVTUPNFST 
BJNJOHUPBDIJFWFNPOUIMZBOEBOOVBMUBSHFUT
q&WBMVBUFTBOEESJWFTUIFIPUFMTQBSUJDJQBUJPOJO
UIFWBSJPVTTBMFTDIBOOFMT NBSLFUTBMFT FWFOU
CPPLJOHDFOUFST FMFDUSPOJDMFBEDIBOOFMT FUD
q1BSUJDJQBUFT JO TBMFT DBMMT XJUI NFNCFST PG
TBMFTUFBNUPBDRVJSFOFXCVTJOFTTBOEPSDMPTF
on business
q#VJMETBOEQSPNPUFTTUSPOH MPOHMBTUJOHDVTUPNFS
SFMBUJPOTIJQT NBJOUBJOBOEEFWFMPQHPPESFMBUJPOT
XJUIFYJTUJOHQBSUOFST BHFOUT DPNQBOJFTBOESFHVMBS
JOEJWJEVBMHVFTUT
q$SFBUJOHBGPDVTPOBUUSBDUJOHOFXCVTJOFTTVUJMJ[F
DPNQBOZQSPGJMFEBUBCBTFUPEFUFSNJOFHFPHSBQIJD
BSFBTGPSUSBWFMBHFOUDBMMTXIJMFNBJOUBJOJOHUPQ
BOEFYJTUJOHUSBWFMBHFOUBDDPVOUT
q4FUFYBNQMFUISPVHIQSPGFTTJPOBM GSJFOEMZBUUJUVEF
UPXBSETDMJFOUTBOEDPXPSLFST UJNFMZSFTQPOTF
UPDMJFOUTBOEDPXPSLFSTOFFETBOEPCTFSWBODF
PGTBMFTPGGJDFTUBOEBSE
q-FBETPOQSPQFSUZTBMFTGVODUJPOTUPCVJMEMPOH
UFSN WBMVFCBTFEDVTUPNFSSFMBUJPOTIJQTUIBUFOBCMF
BDIJFWFNFOUPGIPUFMTBMFTPCKFDUJWFT
q3FTQPOTJCMFGPSUIFUSBJOJOHPGTBMFBTTPDJBUFT
BOETUBGG
q1SFQBSJOH XFFLMZ  NPOUIMZ   RVBSUFSMZ TBMFT
reports
q&YFDVUFTBOETVQQPSUTUIFPQFSBUJPOBMBTQFDUTPG
CVTJOFTTCPPLFE FH HFOFSBUJOHQSPQPTBMT XSJUJOH
contract, customer correspondence)
Qualification Standards:
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOUIFTBNF
QPTJUJPOJOBTUBSQSPQFSUZ
q#4.4EFHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO 
IPTQJUBMJUZPSBSFMBUFEGJFME
q4USPOHCVTJOFTT FYQFSUJTFJOUIFUPVSJTN
JOEVTUSZ
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGCVEHFUNBOBHFNFOU
q1FSGFDULOPXMFEHFPGHSFFLBOEFOHMJTI
MBOHVBHFT,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHO
MBOHVBHFXJMMCFBOBTTFU
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZ UFBNQMBZFS GPDVTFE
POBDDPNQMJTIJOHIJHIRVBMJUZSFTVMUT
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHSCPKN-
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Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Blue Lagoon Village
στην Κέφαλο της νήσου Κω, ζητεί για τη νέα σεζόν
2018:
Βοηθός Προϊσταμένης
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ ÒÄÑÈÊ½Ô
ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÒºËÇÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÊÀÈÆÌÎÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHSN6-L.
ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À Ö½ÂÇÑÍÖÏÍØÐÑÀºÌÍÖ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÊÄÓÏÆ¼ÍÖÀÊºÏÍÆËÍÖ
°ÇË ÅÀÉ
Το ξενοδοχείο Mystique στη ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑ¬ÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Καμαριέρες
Προσόν που θα εκτιμηθεί:ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÀÐÑºÏÓÌ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍIUUQTTXSHSC3)D
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
5ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌDaios Cove Luxury Resort
& VillasÐÑÍ¡ÀÒ¿ Æ¼ÍÖÈÊÍË¬ÍÖ¦Ï»ÑÇÔ ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Night Auditor
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÀÐÑºÏÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ0QFSB
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÀËËÈÊ¬ ÆÄÏÀÌÈÊ¬
q°Ï¼ÑÇÉºÌÇÆËÎÐÐÀÄÈÒÖÇÑ»
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSS574
Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το
ÍÍÏÅ½ÑÄÏÍÊÀÈËÇÏºÐÑÄÏÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Διευθυντή Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÊË¬ÃÍ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÊÀÈÐÖÄÑÍÕ»Ô
ÐÄÄÊÒºÐÄÈÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÑÇÈÒÓÌ¼À²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÑÍÖÔ Ö½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
στο link: IUUQTTXSHSTCP¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
;ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀ¬ÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÌÍÈÊÈÀ×½ÄÌÄÔ
ÊÀÑÍÈÊ¼ÄÔÐÑÍÈÁ¬ÃÈ Ï¬ÕÓÁÀÔ
Receptionist/Manager
Προϋποθέσεις:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¦¬ÑÍÕÍÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÓÏÄ¬ÌÃÈÀÍÌ»
Προσφέρεται: ÄÖÏÎÀÍÈÁ»
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS/
0$6-5ÇË 
°ÍÖÏÈÐÑÈÊ½ÔÍÏÆÀÌÈÐ½Ô×ÇÑ¬ºÄÈÏÍ
Άτομο για το τμήμα MICE
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS)WRKF
Το Athens Lotus Hotel ÐÑÇÌ Ò»ÌÀ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Προϊσταμένη ορόφων
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÀÐÑºÏÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ικανότητες
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
Προαιρετικά προσόντα:ÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q§½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: httpsTXSHS70W9
Το ξενοδοχείο Aelia by Eltheon ÐÑÇ ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Receptionist/Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
Επαγγελματικές ικανότητες:
qÍÁÀÏ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»
q§ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: IUUQTTXSHSI,ZX.ÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌºÕÍÖÌÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀAegean View Aqua Resort,
ÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÇÌ¦Ó ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
¬ÄÐÀ
Groom
Απαραίτητα προσόντα:
qÀºÕÄÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿
½ËÓÌÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ 
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍ
εργασίας με την αυστηρή εφαρμογή
ÊÀÑÄÖÒÖÌÑ»ÏÈÓÌÆÏÀÎÌ
qÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÀÐÕ½ËÈÀÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌ
ÐÄÐÕºÐÇÄÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÇÌÀ½ÃÍÐÇ
ÑÍÖÊÀÈÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÃÈÍÏÒÓÑÈÊ¬ºÑÏÀ
qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÊÀËºÔÐÕºÐÄÈÔÄÑÍÖÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿Ô
ÊÀÈÑÍÖÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Καθήκοντα:®ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔÏ½ËÍÔÖ¬ÆÄÑÀÈÀÄÖÒÄ¼ÀÔÐÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÖÍÃÍÕ»ÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
®HSPPNÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖ
ÖÂÇË½ÑÄÏÍÖÃÖÌÀÑÍ¿ÄÈºÃÍÖÐÑÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÍÖ
ÄÈÁ¬ËËÄÈÍÏ½ËÍÔÑÍÖ
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ ÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇ ÆÌÎÐÇ ÑÇÔ ÄËËÇÌÈÊ»Ô ÊÀÈ ÑÇÔ ÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÏÍÅÍÏÈÊ¬ÊÀÈÆÏÀÑ¬ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ BMMJODMVTJWF
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
ÊÀÈ¬ÌÓ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÑÇÐÓÐÑ» ÆÏ»ÆÍÏÇÊÀÈ¬ÄÐÇÄ¼ËÖÐÇ
Ê¬ÒÄÀÌ¬ÆÊÇÔ»ÀÀ¼ÑÇÐÇÔ
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSC9KTW
Το ξενοδοχείο Infinity Suites-Dana Villas ÐÑP
¨ÇÏÍÐÑÄÅ¬ÌÈÑÇÔÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÄºÅÀÐÇÐÑÇÌÏÍÐÅÍÏ¬ÍÈÍÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ ×ÇÑ¬
ÆÈÀÄÑ»ÐÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Υπάλληλο Τμήματος
Κρατήσεων
Βασικοί τομείς ευθύνης και δραστηριοτήτων:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄCPVUJRVFÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Προαπαιτούμενα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇË¬ÌÍÖ
ÃÓÀÑ¼ÍÖÊÀÈDIBOOFMNBOBHFS
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖXFCIPUFMJFS
ÊÀÈÑÓÌFYUSBOFUÄÑÀÈÏÈÎÌ 
½ÓÔÇ#PPLJOHDPN &YQFEJB .BYJSPPNTÊÑË
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q ½ÅÍÈÑÍÔÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÉºÌÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô
σχολής
q³ÏÈÐÑÍÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÄÖÏÄºÔ
ÀÏÍÖÐÈÀÐÑÈÊ½ ÄÖÆÄÌÈÊ½ÔÊÀÈÐÖÆÊÏÍÑÇºÌÍÔ
χαρακτήρας
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃ¿Í  ÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í »
qÍË¿ÊÀË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÄÑÀËÍÈ¬ºËÇÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¢Ñ»ÐÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qË»ÏÇÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¨ÈËÈÊ½ÊÀÈÄÖÏÄºÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSEYVR'

®ÃÈÄÒÌ»ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½Ô½ÈËÍÔClub Med ÀÌÀ×ÇÑ¬
Kαμαριέρες
ÈÀÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÍÖÐÑÈÔΓαλλικές Άλπεις για τη
ÕÄÈÄÏÈÌ»ÄÏ¼ÍÃÍ ÄÊºÁÏÈÍÔ Ï¼ËÈÍÔ 
q°ÀÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÔ 
ÃÈÀÒºÑÍÖÌÊÀÑÇÆÍÏ¼ÄÔÃÓÀÑ¼ÓÌ
DMVC EFMVYFÊÀÈÐÍÖ¼ÑÄÔ
q)ÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÀÌ¬ÃÓ¬ÑÈÍ
ÊÀÈÇÍÈÍÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÏÍÔÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÀÔÀÍÑÄËÍ¿ÌÑÍÖÔÏÓÑÀÏÕÈÊÍ¿ÔÀÔÐÑ½ÕÍÖÔ
q¢ÅÀÏ½×ÍÖÄÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ 
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
Εάν:
q´ÕÄÑÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÑÍºÀ»ÐÄÈÃÏ¿ÀÑÀ
ÌÍÐÍÊÍÄ¼À ÍÌ¬ÃÄÔÅÏÍÌÑ¼ÃÀÔ
ÇËÈÊÈÓºÌÓÌ ÊÑË
q§ÈË¬ÑÄÀÆÆËÈÊ¬»ÆÀËËÈÊ¬ÐÄÄ¼ÄÃÍ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÌÓÏ¼×ÄÑÄÑÈÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÔ
ÊÀÈÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÍÖÃÈÀÐÅÀË¼×ÍÖÌÑÇÌÍÈÍÑÈÊ»
εικόνα των δωματίων ενός ξενοδοχείου
Στο Club Med:
qÀÀÉÈÍÍÈ»ÐÄÑÄÑÈÔÆÌÎÐÄÈÔ
ÐÀÔÊÀÈÒÀÄÊÀÈÃÄÖÑÄ¼ÑÄÐÑÈÔÑÄÕÌÈÊºÔ
ÊÀÈÑÀÏÍØ½ÌÑÀÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿Ä
qÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄºÐÀÐÄºÌÀÍËÖÍËÈÑÈÐÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÍÌÀÃÈÊ»ÀÑ½ÐÅÀÈÏÀ
qÀÐÖÌÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄÄÖºÏÍÕÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔ
ÊÀÈÒÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼ÑÄÐÄÏÍÐÓÈÊ½
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ä¼ÄÃÍ
qÀÀÌÑÈÄÑÓ¼ÐÄÑÄÌºÄÔÏÍÊË»ÐÄÈÔ
ÊÀÈÒÀÌÈÎÐÄÑÄÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇ½ÑÈÉÄÕÓÏ¼×ÄÑÄ
Η εταιρία προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q´ÉÍÃÀÑÀÉÈÃÈÍ¿
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÄÑ¬ÑÇÕÄÈÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
°ÈÄÏÈºÌÄÑÄËÍÈ½ÌÆÈÀÌÀÄÑÍÈ¬ÐÄÑÄÑÈÔÁÀË¼ÑÐÄÔ
ÐÀÔ ÍÐÑÍË»DWÐÑÍlink: IUUQTTXSHS:0#HV

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

¤ West A.E  ÄÑÀÈÏ¼À ÀÏÍÕ»Ô ÖÇÏÄÐÈÎÌ 4BMFT
.BSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈ
ÀÌÄËËÀÃÈÊ» ÄÁºËÄÈÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇ Ä ÍËÖÄÒÌÈÊºÔ ÊÀÈ ÄËËÇÌÈÊºÔ ÄÑÀÈÏ¼ÄÔ ÍÖ ÈÐÑÍÍÈÍ¿Ì
ÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ
½ËÇÑÍÖΑγρινίου:
Συμβούλους Ομορφιάς
για Δερμοκαλλυντικά
Περιγραφή θέσης:¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»
ÏÍÎÒÇÐÇÊÀÈÎËÇÐÇÄÈÃÎÌÍÍÏÅÈ¬ÔÅÏÍÌÑ¼ÃÀÔ
ÊÀÈÊÀËËÓÈÐÍ¿ÐÄÍËÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇËÖÊÄ¼ÍÖ°¢¥ ¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍÎÒÇÐÇÓË»ÐÄÈÔ
ÀÌ¬ËÍÆÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
εξέλιξης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔ ÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÄÄÈÐÖÌÀÑ½ÄÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÏÍÐÎÍÖÊÀÈ
ολόσωμη, με την ένδειξη PRL001 στην ηλεκτρονική
δ/νση: IUUQTTXSHS*%G'¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌ
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÀÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀÏÍÐ½ÌÑÀ ÃÄÌ
ÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
® ½ÈËÍÔ ÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô ÈÀÑÏÈÊ»Ô Figura ζητεί καÑ¬ËËÇËÄÔÖÍÂ»ÅÈÄÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌÐÑÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÑÓÌ ÒÇÌÎÌ
Αισθητικός (κωδ. θέσης: FA 31)
Προφίλ υποψηφίων:
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖÊË¬ÃÍÖ
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈÐÇÀÌÑÈÊ½
ÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆ»ÔÒÄÏÀÄÈÎÌÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
ÐÎÀÑÍÔÊÀÈÏÍÐÎÍÖ
q¢ÖÆºÌÄÈÀ ÖÍÍÌ» ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½¿ÅÍÔ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink: https://
TXSHS:K[O§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀ
ÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
¤AegeoSpas-Leading Spa Management Solutions
Ä¼ÌÀÈÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊºÌÑÏÓÌÄÖÄÉ¼ÀÔÄÌÑ½ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÍÌ¬ÃÓÌ
Ä ÐÇÀÌÑÈÊºÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔ ÐÑÇÌ ¢ËË¬ÃÀ ÊÀÈ ÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½°ÍÑÀÉ¼ÃÈÑÇÔ"FHFP4QBT$.4ÉÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÄÊ¿ÏÈÍÐÑ½ÕÍÑÇÌÀÏÍÕ»ÖÂÇË»Ô
ÍÈ½ÑÇÑÀÔ ÖÇÏÄÐÈÎÌ ¤ "FHFP4QBT $.4 ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌ
TQBTÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Αισθητικός
Περιγραφή θέσης: ÀÏÍÕ» ÍÈÊÈË¼ÀÔ ÖÇÏÄÐÈÎÌ ÍÍÏÅÈ¬Ô ÊÀÈ ÄÖÄÉ¼ÀÔ ÒÄÏÀÄ¼ÄÔ ÐÎÀÑÍÔ 
ÄÏÈÍÈ»ÐÄÈÔÏÍÐÎÍÖ ÀÐ¬× ÀÍÑÏ¼ÕÓÐÇÊÀÈ
ÀÌÈÊÈÍ¿ÏÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô

q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÇÆÌÎÐÇ
ÄÈËºÍÌÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌ
ÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÇÌÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link:
IUUQTTXSHS,+ZK$
Sani Resort JTBQSJWBUFMZEFWFMPQFEFDPMPHJDBMSFTPSU
PGGFSJOHXPSMEDMBTT TFSWJDFTXIJMFBUUIFTBNF
UJNFNBJOUBJOJOHBIVNBOTDBMFBOEQSPUFDUJOHJUT
TVSSPVOEJOH FOWJSPONFOU PG VOJRVF CFBVUZ *O JUT
BDSFT UIFSFBSFGJWFJOUFSOBUJPOBMMZBXBSEFE
MVYVSJPVTIPUFMT FBDIXJUIJUTPXODIBSBDUFSBOE
QSFTUJHFJOBMMBSFBTPGPQFSBUJPOT TFSWJOHMVYVSZJO
BXJEFSBOHFPGMFJTVSFGBDJMJUJFTBOEBDDPNNPEBUJPO
*OUIJTGBTUQBDFE SBQJEMZHSPXJOHFOWJSPONFOU UIFSF
BSFQMFOUZPGXPSLBOEEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT0VS
EFDJTJWFBJNJTUPFYQMPJUBCJMJUJFTBOEUBMFOUTBNPOHPVS
BTTPDJBUFTBOEUPVUJMJ[FUIFNPOFWFSZBTQFDUPGUIFJS
QSPGFTTJPOBMGSBNFXPSL8FBSFDPOUJOVPVTMZDSFBUJOH
BOENBJOUBJOJOHEZOBNJDBOEQSPEVDUJWFXPSLQMBDFT
FNQIBTJ[JOHPOUIFTQJSJUPGDPPQFSBUJPO UFBNXPSL
BOELOPXMFEHFTFFLJOH TPXFBSFMPPLJOHGPSQFPQMF
XJUIIJHIUBSHFUTBOEBNCJUJPOT*GZPVCFMJFWFUIBU
ZPVDBONBLFPVSDPNQBOZWJTJPOZPVSPXO XFBSF
OPXSFDSVJUJOHGPSTFBTPO
Assistant Spa Manager
(SR/ASM019)
About the role::PVBSFSFTQPOTJCMFUPBTTJTUXJUIUIF
PWFSTFFJOHPGBMMTQBPQFSBUJPOTUPEFMJWFSBOFYDFMMFOU
HVFTUFYQFSJFODF:PVXJMMBMTPCFSFRVJSFEUPFWBMVBUF
HVFTUTBUJTGBDUJPOBOETFUEFQBSUNFOUUBSHFUTBOE
PCKFDUJWFT4QFDJGJDBMMZ ZPVXJMMCFSFTQPOTJCMFGPS
QFSGPSNJOHUIFGPMMPXJOHUBTLTUPUIFIJHIFTUTUBOEBSET
Some of the goals you will be having:
q"TTJTUXJUIBMMEBZUPEBZTUPSFPQFSBUJPOT 
JODPOKVODUJPOXJUIUIF4QB.BOBHFS
q"DUBTMFBENBOBHFSJOBCTFODFPGUIF4QB
.BOBHFS
q&OTVSFBMMPQFSBUJPOTBSFJOGVMMDPNQMJBODF
XJUIMPDBMIFBMUIBOETBGFUZDPEFT
q*NQMFNFOU NPOJUPSBOEFOGPSDFXPSLQMBDF
TBGFUZTUBOEBSET-FBECZFYBNQMFUPFODPVSBHF
BTBGFXPSLFOWJSPONFOU
q"TTJTUXJUIUIFNPOJUPSJOHBOESFDPSEJOHPGBMM
TUPSFTBMFT DPTUT QBZSPMMBOEQSPGJUTBDDPSEJOH
UPTUPSFQSPDFEVSFT BTBTTJHOFECZUIF4QB
.BOBHFS
q&OTVSFBMMDMJFOUTFSWJDFTBSFCFJOHDBSSJFEPVU
JOBQSPGFTTJPOBM DPSSFDUBOEFGGJDJFOUNBOOFS
q.POJUPSRVBMJUZDPOUSPMJOBMMBTQFDUT
PGPQFSBUJPO
q1SPNPUFBOEQSBDUJDFFYDFMMFOUDMJFOUTFSWJDF
BOEFOTVSFBMMTUBGGBSFEPJOHUIFTBNF
q1BSUJDJQBUFJOBOEQSPNPUFNBSLFUJOHBDUJWJUJFT
BTBTTJHOFE
q$PNNVOJDBUFSFHVMBSMZBOEFGGJDJFOUMZ
XJUIUIF4QB.BOBHFSPOBMMPQFSBUJPOBMJTTVFT
q"TTJTUXJUIPSJFOUBUJPO USBJOJOH QFSGPSNBODF
FWBMVBUJPOBOEEJTDJQMJOBSZBDUJPO
GPSUIFTQBTUBGG
q.POJUPSBMMTQBJOWFOUPSZBOEQMBDFPSEFST
BTSFRVJSFE
q*NQMFNFOUBOEQSPNPUFTUSBUFHJFTGPSTUPSF
MPTTQSFWFOUJPO
q0UIFSPQFSBUJPOBMBOENBOBHFSJBMEVUJFT
BTBTTJHOFECZUIF4QB.BOBHFS
To succeed in your role, you will need to have:
q3FMFWBOUFYQFSJFODFJOTUBSIPUFMTQBPSXFMMOFTT
SFMBUFECVTJOFTT BUMFBTUZFBST
q&YDFMMFOULOPXMFEHFBOEVOEFSTUBOEJOHPGTUBOEBSE
SFUBJMTUPSFPQFSBUJPOTQSPDFEVSFT#BTJDLOPXMFEHF
PGTUBOEBSESFUBJMGJOBODJBMDPODFQUTBOEUIFSFQPSUT
EPDVNFOUTBTTPDJBUFE
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
HSFFLBOEFOHMJTI "EEJUJPOBMLOPXMFEHFPGSVTTJBO
XPVMECFDPOTJEFSFEBQMVT
q$PNQFUFOUXJUI.JDSPTPGU4VJUF 8PSE &YDFM 1PXFS
1PJOU 0VUMPPL BOETQBTPGUXBSF
Benefits: 5IF DPNQBOZ PGGFST B DPNQFUJUJWF
SFNVOFSBUJPO QBDLBHF JO B EZOBNJD BOE IJHIMZ
QSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU"DDPNNPEBUJPO 
EBJMZNFBMT VOJGPSNDMFBOJOH JOUFSOBMEJTDPVOUTBOE
GVSUIFSDBSFFSEFWFMPQNFOU
"QQMZOPXBUUIFGPMMPXJOHlink: IUUQTTXSHSKGO,*
'PMMPXVTPOPVSXFCTJUFGPSNPSFDPNQBOZOFXT
BOEKPCVQEBUFTXXXTBOJSFTPSUDPN
¤ Ελούντα Α.Ε. ÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈ À½  ÍËÖÑÄËÄ¼Ô
ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔQPSUPFMPVOEB FMPVOEB
NBSF FMPVOEBQFOJOTVMB¤ ¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ½ÌÑÀÔ
ºÌÀÔ À½ ÑÍÖÔ ÃÇÍÅÈËºÐÑÄÏÍÖÔ ÊÀËÍÊÀÈÏÈÌÍ¿Ô
ÏÍÍÏÈÐÍ¿ÔÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ Ã¼ÌÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÐÄ
Ê¬ÒÄÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÌÀÀÍÊÑ»ÐÄÈÈÀÐÇÀÌÑÈÊ»
ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ ¤ ¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ÃÈÀÒºÑÄÈ Ë»ÏÓÔ
ÄÉÍËÈÐºÌÀÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬ÃÓ¬ÑÈÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÄÌÑ½ÔÑÍÖÌÄ½ÕÑÈÐÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÄÊËÈÀÑÈÐ½ ÑÇËÄ½ÏÀÐÇÊÀÈËÍÖÑÏ½
¢¼ÐÇÔ ÏÍÐÅºÏÄÈ ÃÓÏÄ¬Ì 8J'J ÐÑÍ ÐÀË½ÌÈ ÑÍÖ
ÊÑÈÏ¼ÍÖ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
ÑÇÌÄ½ÄÌÇÐÄ×½Ì
Spa Therapist/Yoga Instructor
Προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÆÌÎÐÇÑÇÔÏÓÐÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÊ¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÒÄÏÀÄÖÑ»
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

qÌÎÐÑÇÔÈÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌÀÐ¬×
ÕÀËÀÏÓÑÈÊ½ EFFQUJTTVF BZVSWFEB UIBJFUD
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔZPHBQJMBUFT
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSI63[7
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀConstantinou Bros Hotels XXXDCIDZQSVT
DPNÐÑÇÌ¬ÅÍ, ÐÑÇÌ¦¿ÏÍ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÑÇÔÍÌ¬ÃÓÌ
Spa Trainer
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Ë»ÏÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÌÀ ÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈ ÐÑÇÌ Ê¬ÑÓÒÈ ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ $POTUBOUJOPV #SPT )PUFMT  )VNBO 3FTPVSDFT
%FQBSUNFOU  °   °¦  ¬ÅÍÔ » ÐÑÍ
link: IUUQTTXSHS2H;*'
)ÄÑÀÈÏ¼ÀSens Creation Advertising,ÍÀÈÆÎÔ
ÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔÄÕÏ½ÌÈÀÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Αισθητικούς/Make-up Artists
ÈÀÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÈËÄÆºÌÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
ÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
Παρέχονται: ÖÌÄÕ»Ô ÏÍ» ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ  ÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
ÑÄ¼ËÄÑÎÏÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÑÍlink: IUUQTTXS
HS"P5ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
http:/-XXXTDSFBUJPOHS
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAqua Luxury Suites ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈ
ÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÒºÐÇÑÍÖÑÇÔ
Μασέρ/Αισθητικού
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄ¼ÏÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌ
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
qÌÎÐÇÃÈ¬ÅÍÏÓÌÄÈÃÎÌÀÐ¬×
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
σημείωμα με φωτογραφία στο IUUQTTXSHS+'-
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄÀ½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ¤ÄÌÇºÏÓÐÇÒÀÆ¼ÌÄÈÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬
½ÌÍÏÍÔÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÓÌÒºÐÄÓÌ

ΜΟΔΑ

£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÄÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÍºÑÍÈÍºÌÃÖÀ GBTIJPOEFTJHO»ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÄÑÍ¼ÍÖ
ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÓÔ
Βοηθός Fashion
Designer
Απαιτούμενα προσόντα:¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ 
ÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .JDSPTPGU0GGJDF ÊÀÈÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ$PSFM
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS
F+-1#ÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ$7ÆÈÀÁÍÇÒ½GBTIJPOEFTJHOFS
Το Kassandra Palace Hotel & SpaÐÑÇÌ¦ÏÖÍÇÆ»
²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Κομμωτή/Κομμώτρια
ÈÀÑÍÑ»ÀÑÍÖTQBÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
ÊÀÑ¬ÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÊÍÓÑÈÊ»ÔÊÀÈ¬ÃÄÈÀ
ÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÇÆÌÎÐÇ
ÄÈËºÍÌÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍ
ÏÍÐ½Ì
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌÄÖÍÍÌ»
ÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÏÈÐÑÇÔ
συνεργασίας με τους συναδέλφους
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌÄÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈË»ÏÇÔÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÄÈÒÖÇÑ»Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: IUUQTTXSHS[S'OY¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
Ä¼ÌÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Seamstresses/Μοδίστρες
+PJOPVSUFBNFour Seasons Astir Palace Hotel Athens
JTMPPLJOHGPSUBMFOU8FBSFJOWJUJOHFOFSHFUJDBOE
UBMFOUFEDBOEJEBUFT XJUIIPTQJUBMJUZDVMUVSF QPTJUJWF
BUUJUVEF  DVTUPNFS TFSWJDF TQJSJU BOE QBTTJPO GPS
FYDFMMFODFUPKPJOUIFEZOBNJDUFBNPG'PVS4FBTPOT
%PFTUIJTTPVOEMJLFZPV 5IFOXFXBOUUPIFBSGSPN
ZPV*GZPVXBOUUPCFQBSUPGUIJTVOJRVFPQQPSUVOJUZ
POUIFHSFFLSJWJFSB BMMZPVOFFEUPEPJTUPTFOEVT
ZPVSVQEBUFEDWUPlink: IUUQTTXSHS#Y(,94FMFDUFE
DBOEJEBUFTTIBMMCFDPOUBDUFEUPBUUFOEBOJOUFSWJFX
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Μικρές αγγελίες εργασίας
LOGISTICS

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία αποθηκάριος
για τρίμηνη απασχόληση στην περιοχή της
Σίνδου Θεσσαλονίκης για 4ωρη εργασία.
https://swr.gr/5xMRz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης από βιοτεχνία λευκών ειδών στην Αργυρούπολη με
απολυτήριο λυκείου, ερασιτεχνικό δίπλωμα
οδήγησης αυτοκινήτου, με ικανότητα χρήσης
Η/Υ. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά και
στο φαξ: 210 9932452. https://swr.gr/rnizy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στο Κορωπί υπάλληλος αποθήκης για picking με γνώσεις
PDA και προϋπηρεσία στον χώρο των
ζωοτροφών. https://swr.gr/ysNXp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο επιχειρήσεων εστίασης στο κέντρο της Αθήνας αποθηκάριος
με ανάλογη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
https://swr.gr/OtWD2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης-συσκευαστής
από εμπορική εταιρία. Τουλάχιστον τριετής
εμπειρία. https://swr.gr/SIlfK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος
logistics. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ.
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/ux7EM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης από εισαγωγική εμπορική εταιρία στο Κορωπί
με γνώσεις προγραμματων WMS και ERP,
διοικητικές ικανότητες, γνώσεις αγγλικών.
https://swr.gr/0OTLE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης από Α.Ε. με
έδρα την Παλλήνη. https://swr.gr/bMGey
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος-συντηρητής με
δίπλωμα οδήγησης από εμπορική-κατασκευαστική εταιρία για μόνιμη απασχόληση.
Κύριες αρμοδιότητες: Διαχείριση αποθήκης,
συντήρηση-καθαριότητα βιομηχανικού κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου. Αποστολή
βιογραφικών με την ένδειξη «Αποθηκάριος».
https://swr.gr/sX14Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες από μεταφορική εταιρία στην Κατερίνη για άμεση πρόσληψη.
Τηλ.: 2351 305241. https://swr.gr/sm41f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος logistics. Απαραίτητη
η άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/mEFuI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης. Αρμοδιότητες: παραλαβή, ταξινόμηση, ετοιμασία
παραγγελιών, ενημέρωση για ελλείψεις
υλικών κ.ά. Εξωτερικές εργασίες εάν
απαιτείται. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/YMzT0
ZHTOYNTAI χειριστές μηχανημάτων μετάλλου CNC (τόρνων και κέντρων κατεργασίας)
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.
https://swr.gr/5s0Xk
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές μηχανημάτων μετάλλου CNC λαμαρίνας, στο Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 515122, ώρες
επικοινωνίας: 09:00-15:00. https://swr.
gr/hofgU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παραγωγής με έδρα
το Καματερό, εργάτης αποθήκης για πλήρη
απασχόληση. Δίπλωμα προαιρετικό. https://
swr.gr/e7HzF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης από μεταφορική εταιρία
στη Λάρισα. https://swr.gr/aRNh3

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας για πλήρη απασχόληση
σε μεγάλη διαφημιστική εταιρία με γνώσεις
διαχείρισης social media. Τηλ. επικοινωνίας:
6943 934445. https://swr.gr/TNqPz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με σχετική εμπειρία ως
τεχνικός γραφικών τεχνών. Αρμοδιότητες:
Παραγωγή λιθογραφικών πλακών CTP, παραγωγή φιλμ CTF, επικοινωνία με πελάτες.
Γνώση προγραμμάτων: Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel
Kodak Preps. https://swr.gr/Piocg
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από την εξαγωγική βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο. Απαραίτητη η
γνώση αγγλικών, Corel, Photoshop, InDesign.
Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Τηλ.:
2310 728500. https://swr.gr/u3XhV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εκπαιδευτικού λογισμικού άτομο με καλή γνώση Flash και
Photoshop. Η γνώση Actionscript 3 και
ΙnDesign θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/bJ7ak
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από όμιλο συμβούλων
και εκπαίδευσης με γνώσεις Illustrator και
Photoshop και εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνων. Απογευματινή εξωτερική ή μόνιμη απασχόληση. Γνώσεις After Effects και HTTML.
Kωδικός θέσης: Graf.1. https://swr.gr/jagkw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας/τρια για πλήρη απασχόληση στο δημιουργικό από το κέντρο
ψηφιακών εκτυπώσεων «Αλεξανδρής» στη
Γλυφάδα Αττικής. Επιθυμητή η εμπειρία στη
χρήση ψηφιακών εκυπωτικών, πλότερ και
κοπτικών. https://swr.gr/ZwbN7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών στη
ΒΙΠΕΘ γραφίστας/τρια. Άριστες γνώσεις Corel
(PC), γενική χρήση Η/Υ και αγγλικά. Θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία σε επιγραφές,
plotter αυτοκόλλητων, Autocad, ψηφιακές
εκτυπώσεις. CV και portfolio. Κωδικός:
ΓΡΑΦ-Θ. https://swr.gr/PAi2a
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη δημιουργική ομάδα της
Social Future ταλαντούχος graphic designer.
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος
με το Adobe Photoshop, το Illustrator και το
InDesign. https://swr.gr/F2lgw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος ψηφιακών εκτυπώσεων-γραφίστας για τη διαδικασία σχεδιασμού
ή/και παραγωγής ψηφιακών εκτυπώσεων
σε περιβάλλον απαιτήσεων και σύγχρονης
τεχνολογίας. Καλές γνώσεις αγγλικών και
ηλεκτρονικών υπολογιστών, προαιρετικά
γραφιστικής, social media. Τηλ.: 22940
99026. https://swr.gr/MxfOE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια από
διαφημιστική εταιρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών, άριστη γνώση των
προγραμμάτων του Adobe Suite (Photoshop,
Illustrator, InDesign). Απαραίτητη η αποστολή
portfolio. https://swr.gr/64KuF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δακτυλογράφος-γραφίστας από τον
ιατρικό σύλλογο Ε.Ε.ΛΙ.Α. (Κύπρου 4, Αθήνα)
με μεγάλη εμπειρία στη σελιδοποίηση και στη
διαμόρφωση κειμένου περιοδικών-βιβλίων.
Υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκήπων
και Αμαρουσίου. Τηλ.: 210 6718080. https://
swr.gr/E-

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Obermeyer Hellas συνεργάτης για πλήρη και μόνιμη απασχόληση με
εμπειρία στην προετοιμασία διαγωνισμών
για μελέτες και διοίκηση-παρακολούθηση
έργων εξωτερικού (EBRD, World Bank, EIB
κτλ.). https://swr.gr/wmar7
ZHTOYNTAI άτομα ως υπεύθυνοι εξωτερικών
πωλητών Β2Β με εμπειρία ως υπεύθυνοι
ομάδας προώθησης εναλλακτικού παρόχου
ηλεκτρικής ενέργειας. Πλησίον ΗΣΑΠ, Άνω
Πατήσια. https://swr.gr/ZSAxN
ZHTOYNTAI άτομα ως team leaders για
νεοσύστατα τμήματα με εμπειρία ως υπεύθυνοι ομάδας προώθησης εναλλακτικού
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Πλησίον
ΗΣΑΠ, Άνω Πατήσια. Τηλ.: 210 2284600.
https://swr.gr/reRUM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος/η διαγωνισμών δημοσίου. Απαραίτητη τετραετής εμπειρία σε
χρήση ΕΣΗΔΗΣ, σύνταξη και κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών, γνώση νομοθεσίας
δημοσίων συμβάσεων, άριστη γνώση Η/Υ
και αγγλικών, παρακολούθηση εκτέλεσης
συμβάσεων. Πρωινή 6ωρη απασχόληση. Νότια
προάστια. https://swr.gr/fpVFb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διοικητικό προσωπικό για τη
διαχείριση γραφείου κίνησης, αποθήκης,
εργατικού δυναμικού και επικοινωνία με
προμηθευτές για παραγγελίες και παραλαβές
υλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση. Βιογραφικά: 210 5122555. https://
swr.gr/VQJXh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο άτομο για το τμήμα
διοίκησης. Απαραίτητη η γνώση οικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή marketing.
https://swr.gr/0OBlG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία εμπορικός
διευθυντής με τουλάχιστον τριετή εμπειρία.
https://swr.gr/hapoB

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτης/τρια γαλλικών με πείρα στη διδασκαλία και την προετοιμασία για
τις εξετάσεις DELF-DALF για εργασία σε
κεντρικό φροντιστήριο της Θεσσαλονίκης.
Γαλλόφωνοι καθηγητές (langue maternelle)
θα προτιμηθούν. https://swr.gr/IR2ox
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τον όμιλο So easy, με 85
εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα, καθηγητές
αγγλικών για διδασκαλία στη Νέα Ερυθραία.
Απόφοιτοι Φιλολογίας. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριετίας. Άδεια διδασκαλίας. https://
swr.gr/8KRNv
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δασκάλες-φιλόλογοι για μελέτη
δημοτικού. Μεσημεριανό ωράριο. Περιοχές:
Πειραιάς, Νίκαια. https://swr.gr/nGICJ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 καθηγητές/τριες Χρηματοοικονομικής Λογιστικής από κέντρο σπουδών
πανεπιστημιακών μαθημάτων για μαθήματα
Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρας ΔΕΟ. Παρέχεται εκπαίδευση και υλικό διδασκαλίας.
Περιοχή: Νέα Σμύρνη, Χαλάνδρι. https://swr.
gr/yqj1X
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών με πείρα στη
διδασκαλία σε μικρές ηλικίες και με προτίμηση σε βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας
για εργασία σε κεντρικό φροντιστήριο της
Θεσσαλονίκης. https://swr.gr/albOd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για junior
A, junior B και senior A από κέντρο ξένων
γλωσσών στην περιοχή της Νέας Πεντέλης.
Τηλ.: 6944 672559. https://swr.gr/Dmput
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα Dyslexia Centers Pavlidis
Method Ν. Μουδανιών παιδαγωγοί για
πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Υπεύθυνη
επικοινωνίας: Αναστασία Δεληγιαννίδου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937 401836. https://
swr.gr/421Zz
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα Dyslexia Centers Pavlidis
Method Ν. Μουδανιών ειδικοί παιδαγωγοί
για πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αναστασία Δεληγιαννίδου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937 401836. https://
swr.gr/kGVfm
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα Dyslexia Centers
Pavlidis Method Ν. Μουδανιών φιλόλογοι
για πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αναστασία Δεληγιαννίδου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937 401836. https://
swr.gr/H53G1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια για πρωινή 8ωρη
απασχόληση από αθηναϊκό εκπαιδευτικό
όμιλο. Τύπος απασχόλησης: Πλήρης. Περιοχή: Αθήνα. Κωδικός θέσης: KΘ_09_2018.
https://swr.gr/R6hGY
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές γερμανικών από
κέντρο ξένων γλωσσών στο Περιστέρι.
https://swr.gr/iS845
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές αγγλικών για μερική
απασχόληση από κέντρο ξένων γλωσσών
στο Περιστέρι. https://swr.gr/4uCVj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια-νοσηλευτής/τρια
(ΤΕΙ, ΑΕΙ) για εργασία σε ΙΕΚ στη Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 2310 229962.
LOOKING for qualified EFL teacher for
morning and afternoon classes. Near-native
fluency essential. https://swr.gr/tbWyJ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι με άδεια διδασκαλίας και γνώση της αγγλικής γλώσσας για
επάνδρωση τμήματος μελέτης δημοτικούγυμνασίου. Μεταδοτικοί, συνεπείς, υπεύθυνοι.
Νότια προάστια. Παροχές: Μισθός, ένσημα.
Βιογραφικά με συστάσεις. https://swr.gr/hKrdk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής-καθηγήτρια νοηματικής γλώσσας για μαθήματα νοηματικής στα
αγγλικά με άριστη γνώση της νοηματικής και
της αγγλικής γλώσσας. Σταθερή συνεργασία.
Νότια προάστια. Παροχές: ΙΚΑ, μισθός. Βιογραφικά με συστάσεις. https://swr.gr/a5KjH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εισηγητής Revit Architecture
από κέντρο διά βίου μάθησης στο κέντρο
της Αθήνας. https://swr.gr/TC1yo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚΞΓ Σκούρα καθηγητής
γερμανικών για 2,5 ώρες εβδομαδιαίως,
Τρίτη ή Τετάρτη και Παρασκευή 5:00-6:30
μ.μ., έναρξη άμεσα. https://swr.gr/6Z0xj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών από
κέντρο ξένων γλωσσών στην Πετρούπολη
Αττικής. https://swr.gr/vwShs
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα καθηγητές αγγλικών από
καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας,
ενθουσιώδεις, με όρεξη για εργασία για όλα
τα επίπεδα, μόνιμη συνεργασία, άριστη γνώση
της γλώσσας, άδεια διδασκαλίας, ΙΚΑ, μισθός,
νότια προάστια. https://swr.gr/3ARE5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ή καθηγήτρια αγγλικών
και γαλλικών με άδεια διδασκαλίας, διάθεση
και ενθουσιασμό για να αναλάβει παιδικά
τμήματα σε ένα υγιές περιβάλλον σε κέντρο
ξένων γλωσσών στο Μαρκόπουλο. https://
swr.gr/wey2P
ZHTOYNTAI από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη καθηγητές/
τριες στα μαθήματα ειδικότητας του τομέα
Γεωπονίας και ειδικότερα για τα παρακάτω
μαθήματα: Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. https://
swr.gr/Uxpfv

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από εταιρία συντήρησης και
κατασκευής κήπου. Απαραίτητη προϋπηρεσία
και δίπλωμα οδήγησης. https://swr.gr/yI5B7

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή των Αθηνών-της Αν. Αττικής. Απαραίτητη η κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ
Ν. 2518/97 σε ισχύ. Τηλ.: 6983 098380.
https://swr.gr/dexma
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην περιοχή των Ιωαννίνων. Απαραίτητη η κατοχή
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ.
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/4xK0A
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή της Άρτας. Απαραίτητη η κατοχή
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ.
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/vTGZ6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή της Πρέβεζας. Απαραίτητη η κατοχή
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ.
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/lEgXT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή της Λευκάδας. Απαραίτητη η κατοχή
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ.
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/isYPL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή του Βόλου. Απαραίτητη η κατοχή
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ.
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/I3V15

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος από φροντιστήριο
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια
της Αττικής. https://swr.gr/xSDtQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός από φροντιστήριο
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια της
Αττικής. https://swr.gr/Ndq3Q
ΖΗΤΕΙΤΑΙ παιδαγωγός με διδακτική εμπειρία
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης
για τρίωρη καθημερινή απασχόληση παιδιών
δημοτικού. https://swr.gr/iOorD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές γαλλικών, απόφοιτοι
ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου με διετή
τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία, από
εκπαιδευτικό όμιλο στην Αθήνα για απασχόληση σε τμήματα ενηλίκων και παιδιών. https://
swr.gr/QzXOd
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές ΕΠΑΛ ειδικότητας
ναυτιλιακών και μηχανολογίας από φροντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και
Νίκαια. https://swr.gr/RQCzA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοί, χημικοί από φροντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και Νίκαια.
https://swr.gr/jLrso
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι/ες για κάλυψη νεοσύστατου τμήματος μελέτης δημοτικού
σε καταξιωμένο όμιλο υπερπολυετούς
λειτουργίας στα νότια προάστια με άδεια
διδασκαλίας σε κέντρα μελέτης, μεταδοτικότητα, ήθος, άριστη σχέση με παιδιά, αγγλικά
(Proficiency), συστάσεις απαραίτητες, μισθός,
ένσημα. https://swr.gr/LwB7R
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές-καθηγήτριες θετικών-θεωρητικών μαθημάτων για επάνδρωση
νεοσύστατου τμήματος μελέτης γυμνασίου σε
καταξιωμένο όμιλο υπερπολυετούς λειτουργίας στα νότια προάστια με άδεια διδασκαλίας
σε κέντρα μελέτης, μεταδοτικότητα, ήθος,
συστάσεις απαραίτητες, μισθός, ένσημα.
https://swr.gr/SqWhZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές-καθηγήτριες θεάτρου-υποκριτικής, φωνητικής και ζωγραφικής για επάνδρωση νεοσύστατων τμημάτων εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών,
έμπειροι, μεταδοτικοί, εργασιακό ήθος, με
άδεια διδασκαλίας του αντικειμένου τους,
σταθερή συνεργασία, μισθός, ένσημα. https://
swr.gr/pQqrs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής πληροφορικής με εμπειρία και άδεια διδασκαλίας πληροφορικής για
σταθερή συνεργασία με καταξιωμένο όμιλο
πολυετούς λειτουργίας, άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας, διάθεση για συνεργασία,
εμπειρία σε εξετάσεις πληροφορικής, μισθός,
ένσημα. https://swr.gr/bdlDs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με εμπειρία στη μελέτη
όλων των τάξεων του δημοτικού, κάτοικος
Καλλιθέας ή γειτονικών περιοχών. https://
swr.gr/Wgr7Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών,
γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών
από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα για όλη
την Αττική. Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα,
δώρα, bonus. Τηλ.: 210 7565300. https://
swr.gr/2hWkT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ψυχολογίας με εμπειρία
στη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων
αναφορικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις
των τμημάτων ψυχολογίας τόσο του Παντείου, όσο και του ΕΚΠΑ. Αναλυτικότερα
τα μαθήματα είναι γνωστική, κοινωνική,
της προσωπικότητας. https://swr.gr/gWXkx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ παιδαγωγός για μελέτη και φύλαξη
7χρονου παιδιού καθημερινά 17:00-19:30.
Περιοχή: Νέος Κόσμος. Τηλ.: 6936 008185.
https://swr.gr/ZT8aL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσκαλος/α για εργασία σε κέντρο
μελέτης με εμπειρία. Κάτοικος Καλλιθέας
ή γύρω περιοχών. https://swr.gr/E6CKN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια αγγλικών με
εμπειρία στην προετοιμασία για πτυχία
γλωσσομάθειας για μερική απασχόληση
σε ΚΞΓ. Απαραίτητη η θετική διάθεση και η
εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση. https://swr.gr/somOG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με διδακτική εμπειρία
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης
για τρίωρη καθημερινή απασχόληση με παιδιά
γυμνασίου. https://swr.gr/jRQq6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός με διδακτική εμπειρία
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης για
τρίωρη καθημερινή μεσημεριανή απασχόληση
με παιδιά γυμνασίου. https://swr.gr/hfEtc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές μαθηματικών με
πενταετή τουλάχιστον φροντιστηριακή
εμπειρία σε Β’ και Γ’ λυκείου και ηλεκτρονικές σημειώσεις από φροντιστήριο μέσης
εκπαίδευσης. https://swr.gr/BfSI6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κέντρο ξένων γλωσσών στη
Νέα Σμύρνη καθηγητής/τρια της αγγλικής και
της ισπανικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα με
διδακτική εμπειρία σε φροντιστήριο. https://
swr.gr/m42rv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για εργασία
σε κέντρο ξένων γλωσσών στην Καλαμαριά.
Τηλ: 6932 432564. https://swr.gr/O2fkj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ξενοδοχειακών σπουδών από αθηναϊκό εκπαιδευτικό όμιλο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Κωδικός: KΞ_07_2018. https://swr.gr/2VfOB

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας
για εργασία σε φροντιστήριο στην περιοχή
της Λεωφ. Αλεξάνδρας-Γκύζη. Καλές συνθήκες εργασίας, ικανοποιητικές αποδοχές.
Τηλ.: 210 6433467 | 6972 451100. https://
swr.gr/LrZvP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια γερμανικών από κέντρο
ξένων γλωσσών στην περιοχή της Λεωφ.
Αλεξάνδρας-Γκύζη. Προϋπηρεσία επιθυμητή.
Τηλ.: 210 6776167, 6972 451100. https://
swr.gr/8F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οστεοπαθολόγος ή χειροπράκτης, διπλωματούχος πανεπιστημίου του
εξωτερικού, για συγγραφή εκπαιδευτικών
επιστημονικών άρθρων σε ιατρικό περιοδικό
σε συνεργασία με ιατρούς. Τηλ.: 210 6776167
(09:00-14:00). https://swr.gr/zZ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝADMINISTRATION
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εταιρία συμβούλων
στο Μαρούσι. Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
(θετικής-οικονομικής κατεύθυνσης), πολύ
καλά αγγλικά, άριστη γνώση MS Office.
Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce γραμματέας τεχνικού τμήματος. Απαραίτητα:
Γνώσεις προγραμμάτων γραφείου, καλή
αντίληψη υπολογιστικών συστημάτων και
πολύ καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητή η
χρήση λογιστικών προγραμμάτων. https://
swr.gr/uHAgL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία EUROMETAL Α.Ε.
άτομο με προϋπηρεσία σε τμήμα εισαγωγών-εξαγωγών, με καλή γνώση αγγλικών,
Excel-Word και βασικές γνώσεις λογιστικής.
https://swr.gr/ax9i2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη
υπάλληλος για το τμήμα τιμολόγησης-παραγγελιών. Προσόντα: Γνώση προγράμματος
SOFT1, αγγλικά, γνώση αποθήκης, τριετής
προϋπηρεσία. Κωδ. θέσης: 1. https://swr.
gr/Q4F6N
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία στη Μάνδρα Αττικής άτομο για στελέχωση του τμήματος
εισαγωγών-εξαγωγών. Γνώσεις ΕxcelWord, αγγλικών, αντίστοιχη προϋπηρεσία
σε εισαγωγές-εξαγωγές, βασικές γνώσεις
λογιστικής. https://swr.gr/vfhwr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη
και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.
Απαραίτητα: Άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και
internet. Επιθυμητά: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής. Παροχές: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Στο θέμα e-mail να
αναγράφεται: ATH1020//Ονοματεπώνυμο.
https://swr.gr/hkoPx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από νεοσύστατη εμπορική επιχείρηση στο κέντρο
Αθήνας για 5ήμερη 4ωρη εργασία με προοπτική πλήρους εργασίας. Γνώση της αγγλικής
γλώσσας, Η/Υ, 2η ξένη γλώσσα επιθυμητή.
Απαραίτητες γνώσεις γραμματειακής υποστήριξης, αρχειοθέτησης, inter. business,
λογιστικής. https://swr.gr/z4krM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής στέλεχος
γραμματειακής υποστήριξης και customer
service (full time). Απαραίτητα προσόντα:
Αγγλικά, χρήση Η/Υ (Οffice Suite), προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτους και κάρτα
ανεργίας. https://swr.gr/pLPfO
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία με
έδρα τη Βουλιαγμένη (πρόσβαση από
μετρό Ελληνικού) 20 άτομα για τη θέση
του υπαλλήλου γραφείου στο τμήμα οικονομικής ενημέρωσης. Γνώσεις χειρισμού
υπολογιστών. Προοπτικές εξέλιξης. https://
swr.gr/pWQLd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για τουριστικό
γραφείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με
γνώση αγγλικών και ισπανικών. https://
swr.gr/Oixk4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce Ltd γραμματέας διοίκησης. Αρμοδιότητες: Παρακολούθηση αλληλογραφίας, συντονισμός
εργασιών, σύνταξη προσφορών, διαχείριση
παραγγελιών. Απαραίτητες: Άριστες γνώσεις
Ms Office, CRM, αγγλικών. Επιθυμητή η
γνώση λογιστικών προγραμμάτων. https://
swr.gr/wNCE8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εισαγωγική-εργολαβική εταιρία. Σταθμός μετρό.
Απαραίτητα: Τρίμηνη κάρτα ΟΑΕΔ, πενταετής
προϋπηρεσία, Excel, Word, δακτυλογράφηση, εμπορική αλληλογραφία, αγγλικά,
γερμανικά, βασικές λογιστικές γνώσεις,
ελαστικότητα ωραρίου, οργανωτική, επικοινωνιακή ικανότητα. https://swr.gr/1NmrY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας φροντιστηρίου από
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη Νέα
Ερυθραία. Απογευματινό ωράριο. Βιογραφικά με θέμα «Θέση γραμματείας». https://
swr.gr/zGtPD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου (τρεις)
για τα τμήματα γραμματείας, εξυπηρέτησης πελατών, δημοσίων σχέσεων. Άμεση
πρόσληψη για τη συγκρότηση νέου τμήματος. Μισθός, ασφάλιση, bonus. https://
swr.gr/4gb7A

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη από ανώνυμη εταρία. https://swr.
gr/Twyvp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ junior secretary για part time
εργασία δημιουργίας βάσης δεδομένων για
εξαγωγικό έργο. Ευχάριστη προσωπικότητα με
προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Επιθυμητά
προσόντα: Πολύ καλή γνώση αγγλικών και
Excel. Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές. https://swr.gr/yMC2T
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Medusa Group υπάλληλος
για γραμματειακή υποστήριξη κατά προτίμηση
με εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο. Άριστη
γνώση Η/Υ, ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Κάτοχος Ι.Χ. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στις
τηλεφωνικές πωλήσεις. https://swr.gr/aSnC1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον Αυλώνα άτομο
ως υπάλληλος γραφείου-για γραμματειακή
υποστήριξη. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών
και του προγράμματος AutoCad. https://swr.
gr/6pO05
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση γραμματειακής
υποστήριξης. Απαραίτητες προϋποθέσεις
πτυχίο σε διοικητικό ή οικονομικό κλάδο
και προϋπηρεσία. https://swr.gr/YqHrA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce Ltd γραμματέας διοίκησης. Αρμοδιότητες: παρακολούθηση
αλληλογραφίας, συντονισμός εργασιών, σύνταξη προσφορών, διαχείριση παραγγελιών.
Απαραίτητες άριστες γνώσεις: Ms Office, CRM,
αγγλικά. Επιθυμητή η γνώση λογιστικών προγραμμάτων. https://swr.gr/axXOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή στελέχωση
από κέντρο διά βίου μάθησης στο κέντρο της
Αθήνας. https://swr.gr/6ztiv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία γραμματέας
διοίκησης. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ
και αγγλικών. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία.
https://swr.gr/AzB7u
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ελληνική βιομηχανία στην Αττική υπάλληλος γραφείου. Θα εκτιμηθούν
πτυχίο ΑΕΙ-TEI, καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας, καλή γνώση Η/Υ, κατοχή διπλώματος οδήγησης. Απαραίτητα: Υπευθυνότητα
και όρεξη για εργασία. https://swr.gr/DMK7b
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη
της, ΙΕΚ στα νότια προάστια. Προϋπηρεσία
απαραίτητη. Κωδικός θέσης: secret.support2.
https://swr.gr/E0hFm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος προώθησης (call center)
από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη της,
κέντρο εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Κωδικός θέσης: Callc.1. https://
swr.gr/oYt1s
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από συνεργείο φορτηγών στον
Άγιο Στέφανο Αττικής υπάλληλος γραφείου
με γνώσεις λογιστικής και αγγλικής γλώσσας.
Ικανότητα επικοινωνίας. Τηλ. επικοινωνίας:
6973 697034. https://swr.gr/ihOLx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπία υλικών
εκτύπωσης για γραφικές τέχνες άτομο με
προϋπηρεσία άνω των 2 ετών σε θέση αποθηκάριου, παραγγελιοληψίας, τιμολόγησης,
διευθέτησης διανομών. Περιοχή: Περιστέρι,
Αθήνα. https://swr.gr/AHV2f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από χρωματοπωλείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης πωλητής καταστήματος
για πλήρη απασχόληση. Ελάχιστο επίπεδο
σπουδών: λύκειο. Δίπλωμα για Ι.Χ. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. https://
swr.gr/rSBqO
YACHTING company is seeking candidate
for sales secretary. Candidates should have
excellent knowledge of English (written and
oral) and PC literacy. https://swr.gr/iu6Oe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε.
στέλεχος για το customer service (διαμορφώνεις προτάσεις προϊόντων, επικοινωνία πελατών και πωλητών). Προϋποθέσεις: απόφοιτος
λυκείου, γνώσεις Η/Υ, αγγλικά. Κωδικός για
τη θέση: zzCS. https://swr.gr/03ML2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο υπάλληλος
(travel agent) για το τμήμα MICE, απόφοιτος
ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων με γνώση
αγγλικών. https://swr.gr/9AWXn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο υπάλληλος
(travel agent) για το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών (counter), απόφοιτος ΤΕΙ τουριστικών
επιχειρήσεων με γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/qTKfE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών,
γαλλικών και κινεζικών για συνεργασία με
καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας στα
νότια προάστια. Καλό βιογραφικό, εργασιακό
ήθος, διάθεση για σταθερή συνεργασία, εμπειρία, συστάσεις, ευκαιρίες εξέλιξης, μισθός,
ένσημα. https://swr.gr/YJkES
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με άπταιστα
αγγλικά για πλήρη απασχόληση. Παρέχεται
βασικός μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 2130
882966. https://swr.gr/DKiYy
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία με έδρα τη
Βουλιαγμένη και πρόσβαση στο μετρό Ελληνικού 20 άτομα για τη θέση του υπαλλήλου
γραφείου στο τμήμα πιστωτικού ελέγχου.
Γνώσεις χειρισμού υπολογιστών. https://
swr.gr/P7ZwT
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
copywriter με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία.
https://swr.gr/ytWj5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλληλος
γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα εισαγωγών. Απαραίτητα: γνώση αγγλικών, MS
Οffice, εμπειρία στις διαδικασίες εισαγωγών.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εισαγωγές από
τρίτες χώρες και η γνώση ERP Softone. https://
swr.gr/IzVqn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά
υπάλληλος γραφείου για μερική απασχόληση
με ωράριο 17:00-21:00. Απαραίτητα προσόντα:
πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση αγγλικών,
άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/0HS6P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με προϋπηρεσία σε μεταφορική εταιρία για έκδοση
φορτωτικών στην περιοχή του Αιγάλεω.
https://swr.gr/yDQOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας νεαρός από την
Euromedica-Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
για άμεση κάλυψη της απογευματινής και
της βραδινής βάρδιας στην κεντρική γραμματεία. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής,
επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
https://swr.gr/qXUAo
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από εταιρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. https://
swr.gr/PtBxD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εξαγωγική εταιρία τροφίμων με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής.
Κύριες αρμοδιότητες: τηλεφωνικό κέντρο,
υποδοχή, διαχείριση αλληλογραφίας-courier,
υποστηρικτικές εργασίες γραφείου. Προοπτική εξέλιξης. Άριστη προφορική επικοινωνία
στα αγγλικά είναι απαραίτητη (Proficiency).
https://swr.gr/kIc1h
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραμματέας εμπορικού
οργανωτική, επικοινωνιακή, απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης για το εμπορικό τμήμα.
Αρμοδιότητες: παρακολούθηση αλληλογραφίας, διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου,
σύνταξη προσφορών, διαχείριση παραγγελιών
e-shop. Απαραίτητες γνώσεις Ms Office, CRM,
αγγλικών. https://swr.gr/KB572
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εκδοτική εταιρία
στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Προϋπηρεσία
απαραίτητη. Θα προτιμηθούν υποψήφιες από
κοντινές περιοχές. Κωδικός θέσης: Secr0918.
https://swr.gr/dbNkx
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τη Spartan Security, η οποία
εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, υπάλληλοι
γραφείου δίπλα στο μετρό Συγγρού-Φιξ.
Πρόκειται για μία εκ των δυναμικότερων
και μακροβιότερων ελληνικών επιχειρήσεων
ασφαλείας με σημαντικές διακρίσεις και εκατοντάδες μακροχρόνιες συνεργασίες. https://
swr.gr/s5AFk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείας-εξυπηρέτησης πελατών από ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ με ελαφρά
και βαρέα οχήματα. https://swr.gr/RCyJM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία έμπειρη πωλήτριατηλεφωνήτρια για επιβεβαίωση και διαχείριση
παραγγελιών και καταχωρίσεις. Παρέχεται
σταθερός μισθός, bonus και ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι από τη στάση μετρό
«Κεραμεικός». Tηλ.: 210 3460132. https://
swr.gr/SXbmt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μελετητική εταιρία που αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα άτομο
για γραμματειακή υποστήριξη. Προηγούμενη
προϋπηρεσία σε δημόσιους διαγωνισμούς
μελετών και σπουδές σχετικές με το αντικείμενο του μηχανικού θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.
https://swr.gr/TCrX1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία υπαλλήλοι γραφείου (όχι πωλήσεις) για 4ωρη
απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. Παρέχεται
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Απέναντι
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Tηλ.: 210
3460132. https://swr.gr/x01y2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από διαφημιστική εταιρία για τηλεφωνικές καμπάνιες.
Όχι πωλήσεις. Άμεση πρόσληψη. Παρέχεται
μισθός και ασφάλιση. Απέναντι από στάση
μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210 3460132.
https://swr.gr/KBTXR
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία άτομα για τη στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου
(όχι πωλήσεις). Παρέχεται σταθερός μισθός
και ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210
3460132. https://swr.gr/nkK86
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας διευθύνσεως που να
γνωρίζει γερμανικά από όμιλο επιχειρήσεων.
https://swr.gr/OHLTg
ZHTEITΑΙ από κατασκευαστική εταιρία δημοσίων έργων γραμματέας με άριστη γνώση
Η/Υ (MS Office). Επιθυμητή η γνώση ξένων
γλωσσών. https://swr.gr/FDNK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εταιρία
ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο της
Καλαμάτας. Απαραίτητα: απόφοιτος τουριστικής σχολής ή σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης, πολύ καλή γνώση αγγλικών,
γνώση χρήσης Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης Β’
κατηγορίας, προϋπηρεσία. https://swr.gr/ljis7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό όμιλο στο κέντρο
υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης με
γνώση Η/Υ, αγγλικών και διετή εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση φροντιστηρίου για πλήρη
απασχόληση. https://swr.gr/37hDi

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από την
Ευρωγνώση Καλαμαριάς για απογευματινή
μερική απασχόληση (υποδοχή και εξυπηρέτηση
μαθητών). Άριστη γνώση αγγλικών (κάτοχος
Proficiency) και χειρισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών (MS Office, internet). https://
swr.gr/uQLTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον χώρο των οδοντιατρικών, υπάλληλος γραφείου έμπειρος
στα logistics. Άριστες οργανωτικές ικανότητες
και άνετη χρήση του Office. Η γνώση χρήσης
Softone και της οδοντιατρικής θα θεωρηθούν
επιπλέον προσόντα. https://swr.gr/sGznD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου σε γραφείο
στον Άγιο Δημήτριο για ημιαπασχόληση. Άριστη γνώση Word, Excel και PowerPoint. Η
γνώση γραφιστικής θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/kPTKQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση αγγλικών
καθώς και Η/Υ κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου από εταιρία δομικών υλικών στα
Καλύβια Αττικής για το τμήμα πωλήσεων.
Εσωτερική και εξωτερική εργασία. Κάτοικος
γύρω περιοχών. https://swr.gr/kFbe3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εμπορική
εταιρία με άριστη γνώση αγγλικών, άριστη
γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
άριστη γνώση χρήσης Autocad. Επιθυμητή
η προϋπηρεσία στον χώρο των οχημάτων.
https://swr.gr/nbALV
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι ιατρικής, πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων ως
βοηθοί διαχείρισης ιατρικού site (megamed.
gr). Κάτοικοι μεταξύ Αμπελοκήπων και Αμαρουσίου. Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/93

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία απόφοιτος λυκείου για μόνιμη εργασία, κάτοχος διπλώματος
μηχανής και Ι.Χ. απαραίτητα, για εξωτερικές
εργασίες, τιμολόγηση και έλεγχο αποθήκης
από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00.
https://swr.gr/DAxej
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές ανυψωτικού μηχανήματος έργου, τύπου πλατφόρμας από τεχνική
εταιρία για εργασία στην Πάτρα. Τηλ.: 210
5697302. https://swr.gr/ktK1e
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ανειδίκευτοι εργάτες από
εταιρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Επικοινωνία: 210 2114404 (10:00-14:00).
https://swr.gr/tDd8H
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χειριστής μηχανημάτων, CNC
Router 2D με εμπειρία από την εξαγωγική
βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο. Είδος
εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 2310
728500. https://swr.gr/AJc1l
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς με αυτοκίνητο από
εταιρία τροφίμων. https://swr.gr/UZ3dH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών από τα ανθοπωλεία Pierros
LCDF στo Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση,
συνεχές ωράριο. https://swr.gr/N5W0p
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από αλυσίδα μικρογευμάτων στο Περιστέρι. https://swr.gr/5Tco0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εξωτερικές εργασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια
οδήγησης πέραν των 5 ετών, καλή γνώση
αγγλικών. Συστατικές επιστολές. https://
swr.gr/WKJQU
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξωτερικές εργασίες
από εισαγωγική εταιρία. Πλήρης απασχόληση
και άμεσα διαθέσιμοι. Απαραίτητα κάτοχοι
Ι.Χ. αυτοκινήτου. Παρέχεται σταθερή αμοιβή.
https://swr.gr/8NeQ7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα Ciao
Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγγρού.
Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, προϋπηρεσία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα,
επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983
903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00).
https://swr.gr/Y15AI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα Ciao
Italia για το κατάστημα του Παγκρατίου. Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, προϋπηρεσία
στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα,
επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983
903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00).
https://swr.gr/DaRZU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίου-ΤΕΙ
έμπειρος που διαμένει υποχρεωτικά σε Αμπελοκήπους, Ψυχικό ή Μαρούσι (γενικώς στα
βόρεια προάστια) για μερική απασχόληση.
Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/WVc7b

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα Dyslexia Centers
Pavlidis Method Ν. Μουδανιών ψυχολόγοι
για πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Υπεύθυνη
επικοινωνίας: Αναστασία Δεληγιαννίδου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937 401836. https://
swr.gr/ogOqm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος τροφίμων για την
παραγωγή ζάχαρης-σιροπιού από χυμό
φραγκόσυκου. Η διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί (paper) για την παραγωγή θα
δοθεί από την εταρία. Πληροφορίες στο 6997
661039. https://swr.gr/pIh0e
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί επαγγελματίες διορθωτές κειμένων.
Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη. Πλήρης
απασχόληση, βασικός μισθός. Κωδικός θέσης:
ΔΕ0918. https://swr.gr/Iw5FO

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
μοριακός βιολόγος με τουλάχιστον 3ετή
εμπειρία. https://swr.gr/QDdmZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός μηχανικός-χημικός
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων για το
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Επιθυμητή
η προϋπηρεσία στο αντικείμενο. https://
swr.gr/qjFfv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοριακός βιολόγος τμήματος
πωλήσεων εταιρίας, πτυχιούχος με μεταπτυχιακό, Οffice, αγγλικά, άδεια οδήγησης,
δυνατότητα ταξιδιών και προϋπηρεσία στον
χώρο επιθυμητά. Παρέχεται ικανοποιητικό
πακέτο, κινητό, αυτοκίνητο και εκπαιδευτικά
ταξίδια. https://swr.gr/gKamt
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή ζωικής παραγωγής για πωλητής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 515122,
ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00. https://
swr.gr/J9KEx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην Κηφισιά. Αποστολή
βιογραφικών με θέμα: Χημικός. https://
swr.gr/ZIx5F

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για ψαροταβέρνα στα
Διαβατά Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6971 895062,
υπεύθυνος επικοινωνίας: Σπύρος Ηλιάδης.
https://swr.gr/zuIri
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παραγγελιοληψία και
ταμείο από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό
Φάληρο, με εμπειρία. https://swr.gr/OZXTz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από κατάστημα εστίασης
(juice bar-κατάστημα υγιεινής διατροφής)
στο Κέντρο άτομο πλήρους απασχόλησης για
το παρασκευαστήριο με εμπειρία στον τομέα
της κρύας κουζίνας. https://swr.gr/bVtyJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λαντζιέρης για μόνιμη εργασία
από μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο. Τηλ.: 210
7207000 (κ. Πηλός). https://swr.gr/Hnz6J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για service (πλήρης απασχόληση) από εστιατόριο στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία απαραίτητη.
https://swr.gr/dTwL6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ restaurant manager από το
εστιατόριο KOOC Τaverna Secrets Costa
Navarino με πάθος για άριστη εξυπηρέτηση, όρεξη για δουλειά και καλή γνώση
αγγλικών. https://swr.gr/b0U35
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αθηναϊκό εκπαιδευτικό όμιλο
καθηγητής ζαχαροπλαστικής-αρτοποιίας.
Πενταετής εκπαιδευτική εμπειρία απαραίτητη. Τύπος απασχόλησης: Πλήρης. Κωδικός
θέσης: KΖ_09_2018. https://swr.gr/IBZ4n
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος μπουφετζής για εργασία πλήρους απασχόλησης με άρτια γνώση
τυριών και αλλαντικών σε deli στα βόρεια
προάστια της Αθήνας. Ικανότητα άριστης
επικοινωνίας. https://swr.gr/aDM0U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort για
τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος) προσωπικό κουζίνας. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/8KZig
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) άτομα για σέρβις. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/2cyzf
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) barmen-barwomen. Πληροφορίες στο 28250 32075. https://swr.gr/jWyUH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη στην Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής. Πλήρης
απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Παροχές:
Εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης.
https://swr.gr/KosGf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για chocolateriepatisserie. Δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνέυμα. Πλήρης απασχόληση, άμεση
πρόσληψη. Εργασία σε βάρδιες. Παροχές:
Eκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης,
άριστο περιβάλλον. https://swr.gr/5xd6P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρα με γνώσεις μπουφέ
για σταθερή απασχόληση σε καφέ στην
Κηφισιά. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλ.:
6944 885009. https://swr.gr/TFSns
ZHTOYNTAI σερβιτόροι στο εμπορικό
τρίγωνο Πλάκα-Μοναστηράκι από top
πολυχώρο της Αθήνας. https://swr.gr/nSzV9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ bartender-baristas στο Μοναστηράκι με καλή γνώση cocktails για μόνιμη
απασχόληση από κορυφαίο bar-restaurant.
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία.
https://swr.gr/TGLsh
ZHTOYNTAI άτομα από top πολυχώρο
της Αθήνας για θέσεις service. https://
swr.gr/ODxAW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβοτόρος/α για 12μηνη απασχόληση σε all day cafe-εστιατόριο στο
Κολωνάκι. https://swr.gr/tDj9a
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από trattoria στο
Κολωνάκι για 12μηνη απασχόληση. https://
swr.gr/BXJRp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για full time εργασία
σε bakehouse στο Κολωνάκι. https://swr.
gr/6zbtE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξυπηρέτηση παιδικών
πάρτι από επιχείριση paintball στον Εύοσμο.
Θα προτιμηθούν άτομα με προϋπηρεσία σε
service και παιδότοπο. Τηλ.: 6999 845080,
6973 419809. https://swr.gr/QvqBz

ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) άτομα για μπουφέ. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/Bcr3t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τo εστιατόριο ΙΤ στο Κολωνάκι
έμπειρος/η Α’ σερβιτόρος/α για πλήρη ή μερική
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και
η άριστη γνώση σέρβις. https://swr.gr/hkm3d
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρος και βοηθός σερβιτόρου με εμπειρία από ιταλικό εστιατόριο
στο Παλαιό Φάληρο. https://swr.gr/SGz5m
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός πιτσαδόρου με εμπειρία
από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο.
https://swr.gr/HP8Ty
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Αθήρι στον Κεραμεικό βοηθός σερβιτόρου. Απαραίτητη η
γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. https://
swr.gr/1lIf3
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere και
από τον consultant ex. chef Αξιώτη Παράσχο
για το 2019 σερβιτόροι. https://swr.gr/TkbWC
ZHTΕΙTAI από το ξενοδοχείο Belvedere και
από τον consultant ex. chef Αξιώτη Παράσχο για το 2019 ζαχαροπλάστης. https://
swr.gr/jPdo9
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere και
από τον consultant ex. chef Αξιώτη Παράσχο
για το 2019 Α’, Β’ και Γ’ μάγειρες ζεστής και
κρύας κουζίνας. https://swr.gr/AGvir
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Duck Private
Cheffing στη Θεσσαλονίκη λαντζιέρης/α με
προϋπηρεσία σε εστιατόριο. https://swr.gr/
YGN1R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τραπεζοκόμος για κέντρο φροντίδας
ηλικιωμένων στο Ζούμπερι Αττικής. https://
swr.gr/Aianv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε αναψυκτήριο. Πρωινό πενθήμερο. Περιοχή: Κορωπί.
https://swr.gr/DG7jv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρασκευή καφέ, ροφημάτων, σάντουιτς και γρήγορων γευμάτων
από καφετέρια στο Παλαιό Φάληρο. https://
swr.gr/pQBZi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Κέρκυρα
250 κλινών μάγειρας και βοηθός μάγειρας
με προϋπηρεσία. https://swr.gr/TU5jp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη/ισσας στην
Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής. Πλήρης
απασχόληση, άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση,
ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης. https://swr.
gr/jWYoR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εστιατορίων assistant
F B manager για εκτέλεση παραγγελιών-παραλαβών, παρακολούθηση κοστολογίων και
καταχώριση τιμολογίων. https://swr.gr/DFZ2f
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για service από all
day cafe-restaurant στην περιοχή του Νέου
Ψυχικού. https://swr.gr/GlBdN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre εστιατορίου με εμπειρία,
οργανωτικές δυνατότητες, γνώσεις εκδηλώσεων και δεξιώσεων για ξενοδοχείο στην
Καλαμπάκα. https://swr.gr/yOZm5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για μαγαζί εστίασης
στα Διαβατά. Απογευματινά ωράρια, απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει από καφέ και
service. Τηλ.: 6936 112271 (ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00). https://swr.gr/owUqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής ανατολικά της Θεσσαλονίκης άτομο με
προϋπηρεσία για την παραγωγή βουτημάτων,
σνακ, σάντουιτς. https://swr.gr/rhqaK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα ζαχαροπλαστεία Ν. Αλεξούδας πωλήτρια με προϋπηρεσία για το
κατάστημα στην περιοχή της Κασσάνδρου.
https://swr.gr/pRh9D
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπουφέ
από καφετέρια στον Άγιο Δημήτριο (Αγίου Δημητρίου 216). Ευχάριστο και φιλικό
περιβάλλον εργασίας. Τηλ.: 6974 109270.
https://swr.gr/W9rCd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman για 5* ξενοδοχείο στη Σαντορίνη με σχετική προϋπηρεσία και άριστη
γνώση αγγλικών. Παρέχεται διαμονή και
διατροφή (σεζόν έως 31/10). Τηλ.: 22860
25480. https://swr.gr/O6skw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ captain για το εστιατόριο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. https://
swr.gr/kG2xb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για το εστιατόριο
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. https://
swr.gr/SuOEM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre d’ για το εστιατόριο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. https://
swr.gr/h45dn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef και βοηθός μάγειρα από εστιατόριο bistro στο Χαλάνδρι. Προϋπηρεσία
απαραίτητη. Μισθός ικανοποιητικός. https://
swr.gr/frLEY
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο
της μαζικής εστίασης, Α’ και Β’ μάγειρες.
Απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. https://
swr.gr/zml8F
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο της
μαζικής εστίασης, άτομα για λάντζα. https://
swr.gr/DmGpB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλλον.
Περιοχή γηροκομείου, Πολυγώνο. https://
swr.gr/5a4KO
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα-βοηθός κουζίνας
για ξενοδοχείο 3* στη Σίβηρη Χαλκιδικής.
Τηλ.: 6958 005668. https://swr.gr/r8YHR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σερβιτόρου από ιταλικό
εστιατόριο στο Χαλάνδρι. https://swr.gr/dQKzp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Canal Cafe στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σερβιτόρος/α
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητη
η προϋπηρεσία. https://swr.gr/MTpAn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας-μαγείρισσα Α’ από το
Kouros Hotel στη Δράμα για μόνιμη εργασία.
Απαραίτητη η 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση. Επιθυμητά βιογραφικά από την περιοχή
της Δράμας. https://swr.gr/4Odef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος-σερβιτόρα από το ξενοδοχείο 4* Κούρος στη Δράμα για μόνιμη
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία
και η γνώση ξένων γλωσσών. https://swr.
gr/WFwLc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθ?ς ζαχαροπλάστη με απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο του παγωτού σε
τζελατερία στο κέντρο. https://swr.gr/6xulO
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι με προϋπηρεσία
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών.
https://swr.gr/QfWYa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το κατάστημα Le Go?t στη
Γλυφάδα, με πρωινό ωράριο, μαγείρισσα
με μεγάλη εμπειρία για κρύα κουζίνα και
παραγωγή σάντουιτς. Τηλ.: 210 8944566.
https://swr.gr/Yet5P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα σερβιτόρα και για ταμείο για
εστιατόριο στο Κολωνάκι. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση. https://
swr.gr/u2Dxw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για όμιλο εστιατορίων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ
ή ΤΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης, γνώσεις
H/Y, Microsoft Office και προγραμμάτων
της Megasoft. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5
ετών σε ξενοδοχεία ή επισιτιστικούς χώρους.
https://swr.gr/rBc0E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας βραδινός από Οκτώβριο
με Μάϊο στο κέντρο Θεσσαλονίκης σε νεανικό
εστιατόριο. Επιθυμητή εμπειρία σε rational,
therrmomix, roner. https://swr.gr/oxVsE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman από πολυτελές ξενοδοχείο
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και πλήρης
διατροφή. https://swr.gr/lPFOV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ α’ σερβιτόρος από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή
και πλήρης διατροφή. https://swr.gr/yBhWC
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπουφέ από το
Politia Tennis Club για part time απασχόληση
(Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) στο τμήμα
κοινωνικών εκδηλώσεων του συγκροτήματος.
Τηλ.: 210 6200003. https://swr.gr/wP9IJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ζαχαροπλάστης από ζαχαροπλαστείο για την παραγωγή. Απαραίτητο το
πιστοποιητικό υγείας και το μεταφορικό μέσο.
Περιοχή Θεσσαλονίκη. https://swr.gr/SKbpZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από την αλυσίδα Ciao
Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγγρού.
Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα
συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία
ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00). https://swr.gr/y3e6Z
ΖΗΤOYNTAI σερβιτόροι/ες από την αλυσίδα
Ciao Italia για το κατάστημα του Παγκρατίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις: ευχάριστη
παρουσία, προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα
συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία
ωραρίου. Τηλ.: 210 7293707 (10:00-15:00).
https://swr.gr/vE
ΖΗΤOYNTAI σερβιτόροι/ες από την αλυσίδα
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγγρού. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Ευχάριστη
παρουσία, προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα
συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία
ωραρίου. Τηλ.: 210 7239707 (10:00-15:00).
https://swr.gr/Y9

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/Tz4M3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/x6QLz
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/roZH7
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/AfwyG

MARKETINGΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί
συνεργάτης στον χώρο του digital marketing.
Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε FB
campaigns, YouTube, Google Analytics
κ.λπ. Kωδικός: DM1018. https://swr.gr/p9DlN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ασφαλιστική εταιρία υπάλληλος
για το τμήμα marketing (ειδίκευση: on-line
marketing). Απαραίτητα: Πτυχίο marketing,
πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
και εμπειρία στο on-line marketing. https://
swr.gr/yfKio
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος full ή part time για τη
στελέχωση δημοσίων σχέσεων-διαφήμισης.
Πλήρως ικανοποιητικές απολαβές. Παρέχεται
εκπαίδευση. https://swr.gr/5w2bt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία marketing
director. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ.
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/QvHbo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία στα
βόρεια προάστια για διαχείριση e-shop με
προϊόντα τεχνολογίας. Απαραίτητη η καλή
γνώση υπολογιστή. https://swr.gr/lefSq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
άτομο με γνώσεις internet, marketing με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. https://swr.gr/2lv9x
LOOKING for digital marketing assistant.
Create the social media strategy and social
media posts and campaigns, engaging with
customers through social media, report back
monthly and evaluate return on investment
on the various platforms, CMS administration.
https://swr.gr/M6kZ2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing director. Απαραίτητη
η άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/rVndt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος marketing-διοίκησης
επιχειρήσεων. https://swr.gr/GQKi0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος πλήρους ή μερικής
απασχόλησης για την εμπορική στελέχωση
ενημερωτικού site. Πλήρως ικανοποιητικές
απολαβές. Απαραίτητες γνώσεις social media,
υπολογιστή. Παρέχεται εκπαίδευση. https://
swr.gr/b49iz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη
υπάλληλος γραφείου με γνώσεις digital
marketing. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ, άριστες γνώσεις διαχείρισης
ιστοσελίδων, εφαρμογών social media.
https://swr.gr/yxk6T
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη
υπάλληλος στο τμήμα marketing με τα
παρακάτω προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
επικοινωνιακός/ή, άριστα αγγλικά και γνώση
H/Y. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση. https://swr.gr/iXZ7r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία στα βόρεια
προάστια άτομο για το τμήτα του internet
marketing και συγκεκριμένα για τη διαχείριση
e-shop. https://swr.gr/MYBE0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing assistant από εκδοτική εταιρία (Print Digital). Επιθυμητή
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
εμπειρία σε FB campaigns και analytics
απαραίτητη. Κωδικός θέσης: MRK0718.
https://swr.gr/HDM18
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτη/ος
Μarketing με άριστες γνώσεις πληροφορικής,
υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκήπων και Νέου Ψυχικού, για πρωινή μερική
απασχόληση. https://swr.gr/K5

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί εσωτερικοί και εξωτερικοί συντάκτες
στον τομέα των κλαδικών περιοδικών Β2Β.
Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε επιχειρηματικά
έντυπα απαραίτητη. Κωδικός θέσης: Β2Β0918.
https://swr.gr/qy8fp

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ’ από μεταφορική εταιρία για φορτοταξί. Ώρες γραφείου.
https://swr.gr/N6L9C
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία διαχείρισης αποβλήτων
οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα ADR, κάρτα
ταχογράφου, ATP και τριετή προϋπηρεσία
στον χώρο των logistics. Έδρα: Μαρκόπουλο,
Καλύβια. https://swr.gr/G5C0k
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας
και ΠΕΙ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε συρόμενο φορτηγό με γερανό (3 ετών). Κατά
προτίμηση από τα δυτικά προάστια. Φαξ:
2310 722855. Κωδικός: Οδηγός. https://
swr.gr/kfrl4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πωλητής για τροφοδοσία
αυτόματων πωλητών από αντιπροσωπία της
Nestle στη Θεσσαλονίκη. Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου.
https://swr.gr/ntMrQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με καλή γνώση αγγλικών,
υπολογιστών και δίπλωμα αυτοκινήτου και
μοτοσικλέτας για άμεση πρόσληψη. Τηλ.:
2310 858847 (κ. Νίκος). https://swr.gr/8frKs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός φορτηγού με δίπλωμα
5ης κατηγορίας και ψηφιακό ταχογράφο
για εργασία σε μεταφορική εταιρία στον
Πεντάλοφο για δρομολόγια εξωτερικού.
Τηλ.: 6984 444220. https://swr.gr/jPEYf
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-διανομέας στα Ιωάννινα
για την Intraclean. Απαραίτητη η προϋπηρεσία.
Διανομή με mini van εντός πόλης. Πληροφορίες: 26510 21619. https://swr.gr/UWSlH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία οδηγός
αυτοκινήτου για διανομές προϊόντων εντός
Αττικής. Απασχόληση: Πενθήμερη, 8ωρη.
Απαιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας C1, απολυτήριο λυκείου.
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.
https://swr.gr/PktEa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σε κατάστημα τεντών με
δίπλωμα αυτοκινήτου. https://swr.gr/MetCX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από εταιρία διακίνησης
βιβλίου μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο, κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και μηχανής.
https://swr.gr/AYFz9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ι.Χ. από όμιλο επιχειρήσεων
στα νότια προάστια για διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών και μεταφορές προσώπων.
Τηλ.: 210 8918000. https://swr.gr/v3K0L
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταφορική εταιρία οδηγός για
διανομές, περισυλλογές με 8τονο φορτηγό
εντός Αττικής. https://swr.gr/YjUyq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλωμα 3ης κατηγορίας από μεταφορική εταιρία στην Κατερίνη
(επιθυμητή η προϋπηρεσία) για άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 2351 305241. https://swr.gr/scxhe
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα οδηγοί με δίπλωμα Γ’
κατηγορίας από μεταφορική εταιρία στην
Κατερίνη για διανομή. https://swr.gr/PsF6O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από Α.Ε. παραγωγής
και εμπορίας τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου.
Προφίλ υποψηφίων: κάτοχος διπλώματος
Γ’ κατηγορίας, κάτοχος ΠΕΙ, κάτοχος κάρτας
ψηφιακού ταχογράφου, γνώση μεταφορικών
Καλοχωρίου και περιχώρων. https://swr.
gr/265M9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. https://
swr.gr/T0pgA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για μεταφορά παιδιών σε
οικογένεια με το αυτοκίνητο της οικογένειας.
Μερική απογευματινή απασχόληση (16 ώρες
την εβδομάδα, Δευτέρα έως Σαββάτο). Αμοιβή μηνιαία, περιοχή: Φιλοθέη. Θα επιλεγεί
κάτοικος. https://swr.gr/zbp34
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα
Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία από εκδοτική
εταιρία στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Κωδικός θέσης: VAN1017. https://swr.gr/Bfqx9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από μεταφορική εταιρία
στη Λάρισα για διανομή με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. https://swr.gr/zwGy8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία επαγγελματίας οδηγός με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας
για λεωφορεία. Η εταιρία προσφέρει πλήρες
ωράριο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον χώρο.
https://swr.gr/kGFLM

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός, από
εταιρία, με μηχανές συμπαραγωγής, με
έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής, για το τεχνικό
τμήμα της εταιρίας. https://swr.gr/xNkh8
ZHTOYNTAI μηχανικοί, αρχιτέκτονες και
μηχανολόγοι, απόφοιτοι ΑΕΙ. Προσόντα: Άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής
γλώσσας και βαθμός πτυχίου πάνω από
7. Να είναι διαθέσιμος για μετακινήσεις.
Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/WGXAL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία μηχανολόγος
μηχανικός για την υποστήριξη του μελετητικού τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση Autocad, πολύ καλή
γνώση του Adapt-Fine 4M. https://swr.
gr/6vYuK
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο (2) υδραυλικοί με άδεια
επαγγέλματος αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού
υδραυλικού για εργασία πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη. Απαιτείται
πενταετής (5ετής) τουλάχιστον βεβαιωμένη
εργασιακή εμπειρία. https://swr.gr/kSAVh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από την PowerSales
πωλητής ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
(συστήματα UPS), Η/Υ, αγγλικά, ευχέρεια
στην επικοινωνία, όρεξη για δουλειά.
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Φαξ: 210
2848676. https://swr.gr/1cPRn
SEEEKING FOR engineer (by construction
company) with experience in bridge
construction for projects in Kuwait City.
Fluent English. Knowledge of the Arabic
language will be an added qualification.
https://swr.gr/bfAIF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώσεις
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης
από κατασκευαστική-εμπορική εταιρία για
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικούεξωτερικού service. Αποστολή βιογραφικών
με την ένδειξη «Αυτοματιστής». https://
swr.gr/we7jm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώσεις
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης
από κατασκευαστική-εμπορική εταιρία για
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικούεξωτερικού service. Αποστολή βιογραφικών
με την ένδειξη «Αυτοματιστής». https://
swr.gr/8MwXN

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός-χημικός μηχανικός
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων ως
formulation-R D scientist στο αντίστοιχο
τμήμα της εταιρίας. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο επιθυμητή. https://swr.gr/LMYy3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικοί και υπεύθυνοι μεταφοράς και διαχείρισης υλικών-μηχανημάτων
με εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες από τον όμιλος J
P-ΑΒΑΞ. Πολύ καλή γνώση της αραβικής και
της αγγλικής γλώσσας. https://swr.gr/YCJLl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παροχής υπηρεσιών
στον χώρο των εκτιμήσεων επαγγελματικών
ακινήτων στέλεχος με σπουδές μηχανικού.
Ολιγόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. https://swr.gr/vIgYO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αρχιτεκτονικού
γραφείου για μόνιμη απασχόληση με έδρα
την Ιθάκη. Απαραίτητη η άριστη χρήση Η/Υ
και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Πρότερη
εμπειρία σε πολεοδομικές αδειοδοτήσεις θα
εκτιμηθεί. https://swr.gr/Vmve9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικοί, αρχιτέκτονες και
μηχανολόγοι, απόφοιτοι ΑΕΙ. Απαραίτητα
προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής
και της γερμανικής γλώσσας και ο βαθμός
πτυχίου πάνω από 7. https://swr.gr/Qt1ls
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσσαλονίκη και
τη Χαλκιδική. Εμπειρία απαραίτητη. https://
swr.gr/QXroE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσσαλονίκη και
τη Χαλκιδική. Εμπειρία απαραίτητη. https://
swr.gr/JXOFw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών
έργων για εργασία σε χωματουργικά και
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία
απαραίτητη. https://swr.gr/Q6ei7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών
έργων για εργασία σε χωματουργικά και
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία
απαραίτητη. https://swr.gr/OnxbD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος
ΑΒΕΕ ηλεκτρόλογος-μηχανολόγος μηχανικός
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αμοιβή
ικανοποιητική. https://swr.gr/i5bOe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη χειριστής CNC για
εργασία πλήρους απασχόλησης. https://swr.
gr/GTdB7
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι μηχανικοί πωλήσεων
από εταιρία με τριακονταετή παρουσία για
την προώθηση βιομηχανικών συστημάτων
μέτρησης και ελέγχου σε όλη την Ελλάδα.
https://swr.gr/6nQE3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας
ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος μηχανικός για
την τεχνική υποστήριξη και την υποστήριξη
πελατών. Κωδικός: 003. https://swr.gr/4PGhb
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας
τελειόφοιτοι ηλεκτρονικοί-ηλεκτρολόγοι για
πρακτική άσκηση. Κωδικός: 002. https://swr.
gr/2aO8i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος,
απόφοιτος ΤΕΙ, από εταιρία συστημάτων
ασφαλείας για τοποθετήσεις και συντηρήσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. https://
swr.gr/F0MkR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος
μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε), με πιστοποίηση στην
ενεργειακή διαχείριση Η/Μ εγκαταστάσεων.
https://swr.gr/ZxOGu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος απόφοιτος ΤΕΙ από εταιρία συστημάτων ασφαλείας
για τοποθετήσεις και συντηρήσεις. Επιθυμητή
προϋπηρεσία. https://swr.gr/QF4L6

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa στην Αθήνα
πωλήτρια υπηρεσιών αισθητικής καμπίνας
με διοικητικές ικανότητες. Εμπειρία σε luxury
spa-ιατρική αισθητική. Οργανωτική, σοβαρή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών.
Προσφέρονται μισθός, bonus. https://swr.
gr/3SGo9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αισθητικής από
σχολή στα νότια προάστια με εξειδίκευση
στα επαγγέλματα ομορφιάς. Απόφοιτος ΤΕΙ
Αισθητικής. Διδασκαλία θεματικών ενοτήτων:
Μασάζ, αποτρίχωση, σχηματισμός φρυδιών,
κλωστή. https://swr.gr/1iS60
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια extensions βλεφαρίδων
από σχολή στα νότια προάστια με εξειδίκευση στα επαγγέλματα ομορφιάς. Απαραίτητες
γνώσεις russian volume-lash lift και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με portfolio. https://
swr.gr/lI7TH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από σχολή με εξειδίκευση στα
επαγγέλματα ομορφιάς καθηγήτρια για τη
διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Spa Therapy» με ανάλογες σπουδές στο
μασάζ και προϋπηρεσία στην εκπαίδευση.
https://swr.gr/bw6Z7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας μανικιούρ-πεντικιούρ για πλήρη απασχόληση. Έξι ημέρες την
εβδομάδα με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με τη Νάντια στο 6992 847775. https://swr.
gr/rAYaR

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από σχολή στα νότια προάστια με
εξειδίκευση στα επαγγέλματα ομορφιάς καθηγήτρια νυχιών με άριστες γνώσεις τεχνητών
νυχιών και nail design, με άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος και με portfolio δειγμάτων
δουλειάς. https://swr.gr/VTCx9
ΖHTEITAI από γουνοποιητική επιχείρηση στην
Καστοριά πατρονίστ για πλήρη απασχόληση
με εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα πατρόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949 938241.
https://swr.gr/sH2wB
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort για
τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος) υπάλληλοι spa. Πληροφορίες στο 28250
32075. https://swr.gr/P5J9I
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γαζώτρια με εμπειρία στο σταθερό
ύφασμα και το παιδικό ρούχο στη Θεσσαλονίκη. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Τηλ.: 2310 540225. https://swr.gr/Exezq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθητικής
στα νότια προάστια. Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου αισθητικής με προϋπηρεσία
σε αντίστοιχο χώρο. Κωδικός θέσης: Aisthetic.
https://swr.gr/kpzqR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτρια νυχιών (μανικιούρ-πεντικιούρ) πιστοποιημένη με άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος από ινστιτούτο spa στην περιοχή των νότιων προαστίων. Προϋπηρεσία
απαραίτητη. Κωδικός θέσης: Manicurist2.
https://swr.gr/AzF0U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Anagenessis Personal Clinic
αισθητικός. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση σε
όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας.
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ευκαιρίες
συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. https://
swr.gr/Gh6RU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων έμπειρη μοντελίστ με γνώσεις
πολυπατρόν. https://swr.gr/AJKuo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής έμπειρη μανικιουρίστ για μερική απασχόληση σε
ευχάριστο περιβάλλον με ευέλικτο ωράριο,
πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. Προσφέρονται αμοιβή
αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας,
ασφάλιση και bonus. https://swr.gr/MqLeY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής έμπειρη
αισθητικός για μερική απασχόληση σε ευχάριστο περιβάλλον με ευέλικτο ωράριο,
πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. Προσφέρονται αμοιβή
αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας,
ασφάλιση και bonus. https://swr.gr/c8Oqs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μανικιουρίστ-τεχνίτρια νυχιών με
γνώσεις manicure, pedicure, ημιμόνιμου, τζελ
από κατάστημα νυχιών στο μετρό Νέου Κόσμου
για 3ήμερη απασχόληση, 8ωρο. Δίδεται μισθός
και ΙΚΑ. https://swr.gr/KMkvL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa στην Αθήνα
έμπειρη πωλήτρια υπηρεσιών αισθητικής με
διοικητικές ικανότητες. Εμπειρία σε luxury spa
ή ιατρική αισθητική. Οργανωτική, σοβαρή, με
έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών. Προσφέρονται μισθός, bonus. https://swr.gr/thCn8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa επαγγελματίας αισθητικός καμπίνας-spa manager με
εμπειρία σε πρόσωπο-σώμα, απόφοιτος ΤΕΙ
ή ΙΕΚ. Να διαθέτει εμπειρία, επαγγελματισμό,
διοικητικές ικανότητες και ικανότητες στις
πωλήσεις. Προσφέρονται μισθός, εκπαίδευση,
bonus. https://swr.gr/nRNi9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες και βοηθοί για το σαλόνι
και το βαφείο του επώνυμου κομμωτηρίου
JO Hair Body by Betty Marmarinou στον
Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4944478-9. https://
swr.gr/1BZh0

ΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συμβολαιογράφου με
εμπειρία και επικαιροποιημένες γνώσεις
για τη στελέχωση συμβολαιογραφείου στην
Αθήνα (Άρειος Πάγος). Ο/Η βοηθός θα επικουρεί τη συμβολαιογράφο στα καθήκοντά της
συντάσσοντας συμβολαιογραφικές πράξεις
και δηλώσεις. https://swr.gr/Ey0iD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με γνώσεις και εμπειρία
σε μεταφορική εταιρία και σε θέματα real
estate για εργασία σε τεχνική εταιρία στη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. https://swr.
gr/q7AJI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με γνώσεις και εμπειρία
σε μεταφορική εταιρία και σε θέματα real estate
για εργασία σε τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. https://swr.gr/rP6Bf

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες από το νοσοκομείο Mediterraneo στη Γλυφάδα. Τηλ.: 6979
913309. https://swr.gr/8ybiZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια για εργασία σε ΙΕΚ στη
Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 229962.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κλιβανέας με πιστοποιητικό της
Σχολής Απολυμαντών ή βεβαίωση της Δ/
νσης Υγιεινής και εμπειρία τουλάχιστον (2)
ετών για εργασία πλήρους απασχόλησης
στην Αλεξανδρούπολη. https://swr.gr/qGiOY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη
Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο της
μαζικής εστίασης, προσωπικό καθαριότητας.
https://swr.gr/gFzaW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος με γνώσεις κηπουρικής, ερασιτέχνης, για καλλιέργεια μισού
στρέμματος κήπου στο Ψυχικό. Τηλ.: 210
6718080, 6976 654854. https://swr.gr/lmuEU

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με εμπειρία, για
ημιαπασχόληση, από εταιρία μεταλλικών
κατασκευών. Περιοχή: Κόκκινος Μύλος.
Επικοινωνία: 2130 431672. https://swr.
gr/v9w68
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής, απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Προσόντα: Άριστη γνώση της αγγλικής και της
γερμανικής γλώσσας και βαθμός πτυχίου
πάνω από 7,5. Να είναι διαθέσιμος για μετακινήσεις. Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί.
https://swr.gr/cin0R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία δομικών υλικών στα
Καλύβια Αττικής υπάλληλος για το λογιστήριο
και την εξυπηρέτηση πελατών. Απαραίτητα:
Kαλή γνώση αγγλικών και υπολογιστών. Κατά
προτίμηση κάτοικοι γύρω περιοχών. https://
swr.gr/Z0hjW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. ενδυμάτων βοηθός λογιστή
για καταχώριση παραστατικών και συμφωνία
λογαριασμών σε εμπορικό και γενική λογιστική. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία
και γνώση ERP Atlantis. Τηλ.: 210 5152576.
https://swr.gr/cd5SN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος οικονομικής ή τεχνικής
σχολής για απασχόληση σε έργα καινοτομίαςεπιχειρηματικότητας. Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και εμπειρία. https://
swr.gr/9wdmQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο
με πολύ καλές γνώσεις μισθοδοσίας, «Eργάνης». https://swr.gr/sXJNL
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο βοηθοί λογιστή με προϋπηρεσία 6+ χρόνων για λογιστικό γραφείο
στην Αργυρούπολη και για ανώνυμη εταιρία
στα Σπάτα. https://swr.gr/53SkY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εστίασης με έδρα τα
Σπάτα υπάλληλος λογιστηρίου για πλήρη
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη
γνώση εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας
και μισθοδοσίας. https://swr.gr/IKqD8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, μη κερδοσκοπικό σωματείο με
σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των
παιδιών, βοηθός λογιστή για άμεση πρόσληψη.
https://swr.gr/51bOh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία άτομο για λογιστήριο με αρμοδιότητες την τήρηση ταμείου,
τις συμφωνίες πληρωμών με προμηθευτές
και με εξειδίκευση σε cash flow. Απαραίτητη
η άριστη γνώση Η/Υ. Tουλάχιστον τριετής
εμπειρία. https://swr.gr/eVhtd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από λογιστικό γραφείο στον Άγιο Στέφανο Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ,
ΤΕΙ ή ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης, πολύ
καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση MS
Office, ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος,
δίπλωμα οδήγησης. https://swr.gr/A10ZT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραφικών τεχνών στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη βοηθός λογιστή με
γνώσεις ERP Galaxy. https://swr.gr/mxQMJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από φαρμακευτική εταιρία βοηθός
λογιστή για καταχωρίσεις γενικής-αναλυτικής
λογιστικής και υποστήριξη λογιστηρίου. Προϋπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη
θέση. https://swr.gr/y40zK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή, απόφοιτος ΑΕΙ
ή ΤΕΙ. https://swr.gr/Ch7OV
ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ γραφείο στη Θέρμη αναζητά
βοηθό λογιστή. Προϋπηρεσία επιθυμητή.
Καλή γνώση ενημέρωσης βιβλίων Β’ και
Γ’ κατηγορίας, μισθοδοσίας, Η/Υ, λογιστικών
προγραμμάτων, internet. Μέσο μεταφοράς
επιθυμητό. Προσφέρεται εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, ικανοποιητικός μισθός,
ασφάλιση. https://swr.gr/n6g8Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο βοηθός
λογιστή για λογιστήριο, απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ
με γνώση αγγλικών. https://swr.gr/KqIHv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για τη στελέχωση
του τμήματος εισπράξεων (credit collection
department). Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο οικονομικών σπουδών, πτυχίο αγγλικής
γλώσσας, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών.
https://swr.gr/MGasm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά
λογιστής-λογίστρια για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη
γνώση αγγλικών και σχετικής ορολογίας,
γνώση μισθοδοσίας, ΦΠΑ κ.λπ., άριστη
γνώση υπολογιστών. https://swr.gr/2uQv3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα Imaginarium administrative
assistant για ετήσια σύμβαση απασχόλησης
με απαραίτητες γνώσεις αγγλικών, Office και
προηγούμενη εμπειρία σε μηχανογραφημένο
λογιστήριο. Γνώση ισπανικών θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν. Πλήρης απασχόληση. https://
swr.gr/pz9QE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από την Energiers
Α.Ε. Απαραίτητα: Πτυχίο ΑΤΕΙ-ΤΕΙ σε σχετικό
αντικείμενο, άριστη γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 ετών και άριστη γνώση χρήσης
προγράμματος μισθοδοσίας Epsilon. https://
swr.gr/3WJOc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με επιθυμητή
προϋπηρεσία. Θα προτιμηθούν άτομα από
το Μάτι και τις γύρω περιοχές. https://swr.
gr/GFD8y
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λογιστές και βοηθοί λογιστών
με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία. https://
swr.gr/LWNvU

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής, απόφοιτος ΑΕΙ Tμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής
και της γερμανικής γλώσσας και ο βαθμός
πτυχίου πάνω από 7,5. Αντίστοιχη εμπειρία
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/X0Kvw
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ oρκωτοί ελεγκτές από νεοϊδρυθείσα εταιρία για συνεργασία. https://
swr.gr/4MKlg
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για εργασία σε
λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. Απαραίτητη
η γνώση μισθοδοσίας (έκδοση, προσλήψεις
κ.λπ.), καλή γνώση Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλίων. https://swr.gr/X5Wy4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής και βοηθός λογιστής
απόφοιτος τελειόφοιτος οικονομικής σχολής
για πρακτική και ένταξη στην παραγωγή με
απόκτηση εμπειρίας σε διπλογραφικά λογιστικά βιβλία Γ΄κατηγορίας, μηχανογράφηση,
εργατικά, μισθοδοσία. https://swr.gr/DKEyx

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης. Ο υποψήφιος θα πρέπει
να έχει όρεξη για δουλειά (αφορά χειρωνακτική εργασία) και να έχει δίπλωμα 2ης
κατηγορίας (ερασιτεχνικό). Μισθός καθαρός
+ ΙΚΑ. https://swr.gr/0pC3Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από τη NikoplexNικολαΐδης Θεόδωρος ΣΙΑ Ο.Ε. Απαραίτητα
προσόντα: Πτυχίο μηχανικού (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ),
γνώσεις αγγλικών, γνώσεις Η/Υ (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και internet). Βιογραφικά
μέχρι 10/10/2018. Κωδικός θέσης: 740513.
https://swr.gr/5xZG6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης/τρια από εταιρία ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ Ιωνίας) πλησίον ΒΙΠΕΘ Σίνδου
για θέση χειρωνακτικής διαλογής. Πλήρης
απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. Απαραίτητη
η όρεξη για εργασία και η ομαδικότητα. Κατά
προτίμηση από τα δυτικά προάστια. https://
swr.gr/nS9l5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης παραγωγής από μεγάλη
βιομηχανική μονάδα στη Μάνδρα Αττικής.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,
γνώση Η/Υ, αγγλικών και δίπλωμα ΙΧΕ θα
εκτιμηθούν. https://swr.gr/lIcwW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστή εκδοτική-βιβλιοδετική
εταιρία ανειδίκευτος εργάτης/τρια. Άμεση
πρόσληψη. Ασφάλιση στο ΙΚΑ. Περιοχή:
Κοντά στην Ιερά Οδό. https://swr.gr/fIkth
ZHTOYNTAI εργάτριες για την παραγωγή από
την εξαγωγική βιομηχανία FDS Lighting στη
Σίνδο Θεσσαλονίκης. Πλήρης απασχόληση.
Τηλ.: 2310 728500. https://swr.gr/L9Xgq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία χημικών στο Κορωπί εργατοτεχνίτης-χειριστής μηχανών για
το τμήμα παραγωγής της. Κυλιόμενες βάρδιες.
https://swr.gr/5ASTo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη φαρμακοβιομηχανία
DocPharma
ζυγιστής-παρασκευαστής
φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής,
χειριστής μηχανημάτων ζύμωσης, ανάμειξης,
ξήρανσης, με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
https://swr.gr/KRFfU
ZHTOYNTAI από μεγάλη εξαγωγική βιομηχανία εργάτες για πενθήμερη πλήρη εργασία.
Προϋπηρεσία σε βιομηχανική ή βιοτεχνική
εταιρία θα προσμετρηθεί θετικά. https://
swr.gr/OI0X8

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής πλήρους απασχόλησης
για εξυπηρέτηση και ανάπτυξη πελατολογίου, πωλήσεις ανταλλακτικών. Απαραίτητα:
Προϋπηρεσία σε πωλήσεις, ανταλλακτικά,
λιπαντικά. Επιθυμητά: Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών.
Παροχές: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
Στο θέμα e-mail να αναγράφεται: ATH1010//
ονοματεπώνυμο. https://swr.gr/gbmKC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό πώλησης από την
εταιρία Olympus Sport για πλήρη και μερική
απασχόληση στα καταστήματα του Νέου Φαλήρου και της Κυψέλης. https://swr.gr/iqLvu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ευχάριστο και επικοινωνιακό
για πωλήσεις προϊόντων σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κ.λπ. Επιθυμητή η προϋπηρεσία,
καθώς και το δίπλωμα οδήγησης. Παρέχονται
μισθός και bonus. https://swr.gr/EjWUp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από κατάστημα
γνωστής αλυσίδας τηλεπικοινωνιών στα
δυτικά προάστια. Προϋπηρεσία σε κατάστημα
τηλεπικοινωνιών. Τηλ.: 210 5755355, 6932
300058. https://swr.gr/BUgxN
ΖHTEITAI υπάλληλος από κατάστημα προϊόντων τεχνολογίας στα βόρεια προάστια
για εξυπηρέτηση σε τηλεφωνικό κέντρο.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο πόστο.
https://swr.gr/PjzvJ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη
ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου.
Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, γραμματειακή υποστήριξη στα
γραφεία μας. Τηλ.: 210 8040505. https://
swr.gr/NvwSl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη
ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου.
Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, γραμματειακή υποστήριξη στα
γραφεία μας. Τηλ.: 210 8040505. https://
swr.gr/ansjx
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/1pU8r
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/5zpw6
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/EY93r
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/N0Q8o
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/MZnBE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/SuV7A
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη
ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου.
Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, γραμματειακή υποστήριξη στα
γραφεία μας. Τηλ.: 210 8040505. https://
swr.gr/bcSua
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση,
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές,
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/BaRqO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για το τμήμα πωλήσεων σε κατάστημα με είδη τεχνολογίας
στο κέντρο. Μόνιμη εργασία, βασικός μισθός,
πλήρης ασφάλιση. Απαραίτητα προσόντα:
Άριστη γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ, ευχέρεια
λόγου. https://swr.gr/ZMfXp
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την Planet Homes με γραφεία
σε Kηφισιά και Ελληνικό στελέχη πωλήσεων
για υπόδειξη ακινήτων στο πελατολόγιό μας.
Προσφέρονται: Έτοιμο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ανταγωνιστικό πακέτο, δυνατότητες
εξέλιξης, εκπαίδευση. Πλήρης απασχόληση.
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/VbWAS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για πωλήσεις B2B σε
γιατρούς. Επιθυμητή 3ετής προϋπηρεσία.
https://swr.gr/kgrob
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από πολυεθνική εταιρία άτομα
για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου
και συγκεκριμένα για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένου πελατολογίου (διαχείριση
εισερχόμενων κλήσεων). Πλήρης απασχόληση σε πρωινές-απογευματινές βάρδιες.
Απαραίτητα: Καλή γνώση της αγγλικής και
Η/Υ. https://swr.gr/QYI6M
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για call center από
γνωστό ειδησεογραφικό site. Παρέχονται ικανοποιητικές απολαβές και bonus.
Απαιραίτητα προσόντα: Ευχέρεια λόγου και
γνώσεις social media. Παρέχεται εκπαίδευση. https://swr.gr/uoWvd
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυναμικά άτομα από νεοσύστατο τμήμα marketing (B2B πωλήσεων)
για τη στελέχωση του τμήματος. Τηλ.: 210
2284460. https://swr.gr/tYxi4
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στην τηλεφωνική επικοινωνία για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε νεοσύστατα τμήματα και
συγκεκριμένα για ενημέρωση σχετική
με προγράμματα εναλλακτικού παρόχου
ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικός μισθός και
ασφάλιση. Τηλ.: 210 2284460. https://swr.
gr/0rSQF
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ταμίες με απαραίτητη εμπειρία
στο κομμάτι της διαχείρισης ταμείου για
εργασία σε event. Παρέχονται ασφάλιση
και ικανοποιητική αμοιβή. Τηλέφωνο: 210
6142140. Αποστολή βιογραφικών με την
ένδειξη «Cashier». https://swr.gr/4BDOC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια full time για νέο
κατάστημα με γυναικεία ρούχα στο κέντρο
της Πετρούπολης. https://swr.gr/REhU9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ν. Ερυθραία πλήρους-μερικής
απασχόλησης με επιθυμητή προϋπηρεσία
στη διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop). Τηλ. επικοινωνίας:
210 8000524. https://swr.gr/gDZpn
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλητές/τριες καταστήματος σε
Ν. Ερυθραία και Χαλάνδρι μερικής-πλήρους
απασχόλησης. Τηλ.: 210 8000524. https://
swr.gr/kTdpo
ΖHTEITAI πωλητής για πωλήσεις B2B σε
γιατρούς. Επιθυμητή τριετής προϋπηρεσία.
https://swr.gr/XMswZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το e-shop.gr πωλητής/τρια
μερικής απασχόλησης για το Ε-shop Ρoint
στην Καβάλα. https://swr.gr/ISElj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία καλλυντικών άτομο
στον τομέα των πωλήσεων προϊόντων της
στο εξωτερικό. Η προώθηση θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
στο γραφείο της εταιρίας (γραμματεία). Πολύ
καλή γνώση αγγλικών. https://swr.gr/KG7dv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από εταιρία εμπορίας
κοπτικών εργαλείων μετάλλου για πλήρη
απασχόληση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μηχανολογικές γνώσεις ή εμπειρία σε
μηχανουργείο. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών.
https://swr.gr/VspIB
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα από την αστική μη
κερδοσκοπική Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού (www.gnl.gr) με 35ετή δραστηριότητα
για ειδική εργασία (συνδυασμός συνέντευξης, δημοσίων σχέσεων, πώλησης) σε μέλη.
https://swr.gr/CLGa2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για την προώθηση
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μισθός και ασφάλιση (εργόσημο). Απαραίτητη η κατοχή κινητού
ή tablet με σύνδεση internet. https://swr.
gr/FSe3B
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για την προώθηση
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Παροχές: μισθός
και ασφάλιση (εργόσημο). Απαραίτητη η κατοχή κινητού ή tablet με σύνδεση internet.
https://swr.gr/0wiXB
ZHTOYNTAI από αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία 2 άτομα για το τμήμα διαχείρισης μελών Ελλάδας και εξωτερικού του Μέλαθρον
Οικουμενικός Ελληνισμός. Ευχέρεια λόγου,
ευγένεια. 5ήμερο, 8ωρο. https://swr.gr/57gSD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος
καταστημάτων λιανικής. Απαραίτητη η άριστη
γνώση Η/Υ. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία.
https://swr.gr/h7QOo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής
σε δίκτυο λιανικής. Απαραίτητη η άριστη
γνώση Η/Υ και η άριστη γνώση αγγλικών
και ισπανικών. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία.
https://swr.gr/oNQKG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής
σε δίκτυο χονδρικής. Απαραίτητη η άριστη
γνώση Η/Υ. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία.
https://swr.gr/YIfZT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Social Future υπεύθυνος/η
πωλήσεων για την περαιτέρω ενδυνάμωση
της ομάδας. Παρέχονται μισθός, bonus, εκπαίδευση. https://swr.gr/XfbDz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια έμπειρη και δραστήρια
για κατάστημα πώλησης τουριστικών ρούχων στο Μοναστηράκι. Aπαραίτητη η πολύ
καλή γνώση αγγλικών, άμεση πρόσληψη,
μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6974 810746. https://
swr.gr/UuIXS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από την PowerSales πωλητής
ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός με προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 ετών (συστήματα UPS). Η/Υ,
αγγλικά, ευχέρεια στην επικοινωνία, όρεξη
για δουλειά. Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
Φαξ: 210 2848676. https://swr.gr/3m8XS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E. για το
κατάστημα Αττικής πωλήτρια με ελάχιστη
προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση,
γνώση αγγλικών, Η/Υ και merchandising.
Ομαδικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία.
https://swr.gr/4hrTj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E. για το
κατάστημα της Θεσσαλονίκης πωλήτρια με
ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη
θέση, γνώση αγγλικών, Η/Υ και merchandising.
Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
https://swr.gr/y6LEX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος καταστήματος-εργάτης
από μεγάλη εταιρία χαλιών για πλήρη απασχόληση σε Νέα Ιωνία, Χολαργό, Ελληνικό.
Απόφοιτος λυκείου, κάτοχος διπλώματος Β’
κατηγορίας. Φαξ: 210 2772580. Τηλ.: 210
2790121. https://swr.gr/JK1vh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος πωλήσεων με ή χωρίς
προϋπηρεσία από μεγάλη εταιρία χαλιών για
πλήρη απασχόληση στο Ελληνικό, γνώσεις
εσωτερικής διακόσμησης θα ληφθούν υπόψη. Φαξ: 210 2772580. Τηλ.: 210 2790121.
https://swr.gr/6YIxc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλησης με
γνώση αγγλικών από κατάστημα στην Πλάκα.
Τηλ.: 6946 371894. https://swr.gr/PSgyl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για πλήρη απασχόληση στο κρεοπωλείο «ΝΙΚΟΣ» στο κέντρο
(Θέρμη Θεσσαλονίκης). Προϋπηρεσία απαραίτητη στον χώρο των πωλήσεων τροφίμων, εξοικείωση με τη διαχείριση και την
καταμέτρηση χρημάτων. F.: kreatoedesmata.
Τηλ.: 6936 681030. https://swr.gr/OFynY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ταμίας από εστιατόριο στο Κολωνάκι
για πρωινή και βραδινή full time απασχόληση.
https://swr.gr/QBHzF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ merchandiser για το εμπορικό τμήμα
εκδοτικής εταιρίας. Πλήρης απασχόληση, κάτοχος δικύκλου ή αυτοκινήτου. Προϋπηρεσία
στον χώρο του merchandising επιθυμητή.
Κωδικός: MER0918. https://swr.gr/8Kfte

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος εκπαίδευσης και πωλήσεων από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη
της, μεγάλου εκπαιδευτικού οργανισμού (ΙΕΚ)
στα νότια προάστια. Απαραίτητη η προϋπηρεσία.
Κωδικός θέσης: Educat. Consult.1. https://
swr.gr/nRaxm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από υπεύθυνη πωλήσεων ειδησεογραφικού site υπάλληλος τηλεφωνικού
κέντρου πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Απαραίτητες γνώσεις social media. Παρέχεται
εκπαίδευση. https://swr.gr/84sXK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία σύμβουλος πωλήσεων
επιχειρηματικού λογισμικού. Εμπειρία σε Β2Β
πωλήσεις. Ομαδικό πνεύμα στην εργασία.
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές
ικανότητες, ευελιξία. Δυναμική προσωπικότητα και φιλοδοξία. Καλή γνώση αγγλικών.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
https://swr.gr/eWsGL
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πρόσληψη πωλητές με
προϋπηρεσία από εταιρία τουρισμού. Κάρτα
ανεργίας 3 μήνων και άνω απαραίτητη, καλή
γνώση αγγλικών και Η/Υ και δυνατότητα για
ταξίδια. Βασικός μισθός και bonus. https://
swr.gr/WZTxN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το e-shop.gr πωλητής/τρια
μερικής απασχόλησης για το e-shop Point
στη Νίκαια. https://swr.gr/dLv2Y

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι AEI-TEI-IEK ή από
ΑΣΠΑΙΤΕ για εργασία σε όμιλο Πληροφορικής. Προαιρετικά προσόντα: Proficiency και
γρήγορη δακτυλογράφηση. Βιογραφικά με
θέμα sw1, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00.
https://swr.gr/hwanU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ developer με γνώσεις asp.net,
web forms, C#, Jquery, Sql server 2012, net
framework 4 για μόνιμη εργασία στα βόρεια
προάστια. https://swr.gr/L1Xem
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής στην
Αθήνα τεχνικός Η/Υ με αποδεδειγμένη εμπειρία και πιστοποίηση σε προϊόντα vmware,
Microsoft (MCSA), Hyper-V. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλ.: 210 9531000. Φαξ: 210
9531001. Βιογραφικά με κωδικό: FE09/18.
https://swr.gr/DSwuf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής στη
Θεσσαλονίκη τεχνικός Η/Υ με αποδεδειγμένη εμπειρία και πιστοποίηση σε προϊόντα
vmware, Microsoft (MCSA), Hyper-V. Δίπλωμα
αυτοκινήτου. Τηλ.: 210 9531000. Φαξ: 210
9531001. Βιογραφικά με κωδικό: FE09/18.
https://swr.gr/JU657
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής τεχνικός
Η/Υ με αποδεδειγμένη εμπειρία σε δίκτυα
Η/Υ και επικοινωνίες για on-site υποστήριξη. Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής
απαραίτητα. Τηλ.: 210 9531000. Φαξ: 210
9531001. Βιογραφικά με κωδικό: FE09/18.
https://swr.gr/8YCX9
SEEKING FOR junior computer validation
specialist. Requirements: Independently
perform CVS projects in an international
environment, support projects as validation
support, help to develop validation strategies
and play a key support. https://swr.gr/oFf73
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
web designer για δημιουργία Wordpress sites
με γνώσεις Adobe Photoshop και Illustrator.
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/QE1zr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός μηχανικός εφαρμογών για συναρμολόγηση PCB, ηλεκτρικές
μετρήσεις, κατασκευή καλωδιώσεων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος μηχανικός, εξαιρετική κατανόηση
αναλογικών-ψηφιακών κυκλωμάτων, γνώση
αγγλικών. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους. https://
swr.gr/OGW9k
ΖΗΤΕΙΤΑΙ junior web developer με γνώσεις
σε Joomla, Wordpress από εταιρία internet.
Μόνιμη πενθήμερη εργασία με συνεχές
ωράριο. Μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ. Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. https://
swr.gr/Cz9ju
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός με πτυχίο Επιστήμης
Υπολογιστών, εμπειρία σε hardware-software
integration, software validation και testing,
αγγλικά, δυνατότητα ταξιδιών. Προαιρετικές
απαιτήσεις: Μεταπτυχιακό Επιστήμης Η/Υ,
εμπειρία στην ανάπτυξη embedded software
σε C. https://swr.gr/HT61Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός Η/Υ για ημιαπασχόληση,
έμπειρος σε δίκτυο 11 χρηστών και 2 servers.
Απαραίτητες γνώσεις Microsoft Exchange
Server, Small Business Suite, Entersoft ERP
και γενικώς σε ανάγκες επιχειρήσεων. https://
swr.gr/Ok7yp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής Πληροφορικής ή τελειόφοιτος πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, αριστούχος,
να διαμένει υποχρεωτικά στην περιοχή των
Αμπελοκήπων ή του Ψυχικού ή του Αμαρουσίου (κοντά στα βόρεια προάστια) για πρωινή
μερική απασχόληση σε ιατρικό site. Τηλ.: 210
6469666. https://swr.gr/YAQGm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία τεχνικός-μηχανογράφος. Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη.
Γνώσεις σχετικές με βάσεις δεδομένων (MS
SQL Server) και εμπειρία στην υποστήριξη
εφαρμογών θα εκτιμηθούν. Δίπλωμα δικύκλου
και αυτοκινήτου. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Ομαδικό πνεύμα. https://
swr.gr/mX4vS

ΖΗΤΕΙΤΑΙ software engineer από εταιρία.
Επιθυμητά προσόντα: Άριστη γνώση Visual
Studio 2008 και άνω και C#. Άριστη γνώση
MS SQL. Πτυχίο ανώτερης-ανώτατης σχολής.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί.
https://swr.gr/iqrsv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής computer
engineer με γνώσεις router, firewall, exchange
server, Hyper V, Active Directory, με δίκυκλο. Ικανοποιητικές αποδοχές. Απαραίτητη
προϋπηρεσία 3 ετών. https://swr.gr/m1j5V
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
internet στη Θεσσαλονίκη προγραμματιστής με
άριστη γνώση php, mysql, css3 για ανάπτυξη
ιστοσελίδων και εμπειρία στην πλατφόρμα
Wordpress-Woocommerce. https://swr.gr/
MxO5L
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ από κατάστημα πληροφορικής στον Πειραιά για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και η
προϋπηρεσία. https://swr.gr/4RL8A
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Ζουμπουλάκης Α.Ε.
presales engineer-IT administrator. Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη η
προϋπηρεσία σε δημόσιους διαγωνισμούς.
https://swr.gr/0yK8c

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΑΓΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλληλος
γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα εισαγωγών. Απαραίτητα: Άριστη γνώση αγγλικών, MS Οffice, εμπειρία στις διαδικασίες
εισαγωγών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε
εισαγωγές από τρίτες χώρες και η γνώση
ERP Softone. https://swr.gr/h2H6E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για το τμήμα προσφορών
από βιομηχανία κουφωμάτων. Εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη. Απαραίτητα
προσόντα: Χρήση υπολογιστή, άριστη γνώση
Themelio, MS Office, αγγλικά. Πληροφορίες:
210 5122555. https://swr.gr/AtkrV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος για μόνιμη εργασία για
το τμήμα αγορών με εμπειρία στον κλάδο
τροφίμων από εταιρία χονδρικού εμπορίου.
Γνώση δημοσίων διαγωνισμών θα εκτιμηθεί.
Απαραίτητη προϋπηρεσία. https://swr.gr/qonkC

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες ειδικευμένοι, με
εμπειρία, στην εξωτερική θερμοπρόσοψη
κτηρίων. Μισθός αναλόγως προσόντων.
https://swr.gr/NmRF5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός από Α.Ε. μηχανημάτων
συσκευασίας με έδρα την Παλλήνη. Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, αγγλικά, τριετής
προϋπηρεσία. Κωδ. θέσης: 6. https://swr.
gr/PqaJd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων με προϋπηρεσία άνω των 5 ετών από συνεργείο
στη Βάρη Αττικής για πλήρη απασχόληση.
Καλές απολάβές. Τηλ. επικοινωνίας: 210
8991100. https://swr.gr/6Lmcq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: Τεχνική εκπαίδευση, εμπειρία, υπευθυνότητα, ικανότητα
συνεργασίας. Προσφέρονται: ανταγωνιστικές
αποδοχές, προοπτική εξέλιξης και διαρκής
εκπαίδευση. https://swr.gr/e7Za2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλητής-μονταδόρος
μεταλλικών κατασκευών από εταιρία ανακύκλωσης πλησίον ΒΙΠΕΘ Σίνδου με εμπειρία.
Πλήρης απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. Κατά
προτίμηση από τα δυτικά προάστια. Φαξ: 2310
722855. https://swr.gr/7jaZ5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες από εταιρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Τηλ.: 210 5697302.
https://swr.gr/uXKRC
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ηλεκτρολόγου από
εταιρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Τηλ.: 210 5697302. https://swr.gr/kG4b1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία ηλεκτρολόγοι,
βοηθοί και τεχνίτες για βιομηχανικά έργα
στην Αθήνα. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικές
αποδοχές. https://swr.gr/A7kms
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τεχνική εταιρία υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου. Περιοχή: Θριάσιο Πεδίο.
https://swr.gr/EAoSu
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία 2 άτομα με ελάχιστες
τεχνικές γνώσεις για πρωινή ή απογευματινή
απασχόληση. Κάτοχοι μοτοσικλέτας. Τηλ.: 210
8228183 (ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00).
https://swr.gr/DinBl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός μηχανικός ή ηλεκτρολόγος με εμπειρία στον βιομηχανικό
αυτοματισμό και στη βιομηχανική παραγωγή
από εκτυπωτική μονάδα με έδρα την Αττική.
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
https://swr.gr/osGKW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ με πολύ καλές γνώσεις
σε επισκευές Η/Υ, laptops, κινητών, tablets.
Hardware και software. Περιοχή: Παγκράτι. Τηλ.: 6947 453888 (ωρες επικοινωνίας:
09:00-21:00). https://swr.gr/3hrWm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός τοποθέτησης συστημάτων
ασφαλείας και συναγερμών από εμπορική
εταιρία στα βόρεια προάστια με τουλάχιστον
3ετή εμπειρία. https://swr.gr/IR5sc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κατασκευαστική εταιρία
βοηθός ξυλουργού και βοηθός βαφέα για
μόνιμη απασχόληση. https://swr.gr/zpkPW

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 100 δωματίων στην
Κω συντηρητής ηλεκτρολόγος με γνώσεις
υδραυλικού. Προσφέρεται στέγη και φαγητό.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6972 260260. https://
swr.gr/yNHP9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός υδραυλικού για εργασία
πλήρους απασχόλησης στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντίκειμενο. Τηλ.: 2316 005700 (ώρες επικοινωνίας:
08:00-14:30). https://swr.gr/1Fl37
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης μετάλλου-ηλεκτροσυγκολλητής με εμπειρία από την εξαγωγική
βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 2310
728500. https://swr.gr/7emCL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία χημικών στο Κορωπί εργατοτεχνίτης-χειριστής μηχανών για
το τμήμα παραγωγής της. Κυλιόμενες βάρδιες.
https://swr.gr/mKzYG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλητής για μόνιμη
απασχόληση στο τμήμα παραγωγής κατασκευαστικής-εμπορικής εταιρίας. Εμπειρία
και πρόσθετες γνώσεις θα συνεκτιμηθούν.
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «Ηλεκτροσυγκολλητής». https://swr.gr/WPngo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός, απόφοιτος ΤΕΙ-ΙΕΚ
με γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρονικών επισκευών
και παραγωγής, για μόνιμη απασχόληση στο
τμήμα service κατασκευαστικής-εμπορικής
εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «Ηλεκτρονικός». https://swr.gr/6MWEU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο έμπειρος εφαρμοσμένος τεχνικός
με πολυειδικότητα ως προϊστάμενος συντήρησης, επισκευών και αναβαθμίσεων των
μονάδων για μόνιμη συνεργασία αορίστου
χρόνου. https://swr.gr/ZGEri
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενοδοχείων
στη Φολέγανδρο για μόνιμη απασχόληση
έμπειρος συντηρητής με ειδικότητα ψυκτικού-υδραυλικού. Προσφέρεται αναλόγως
προσόντων αμοιβή, ασφάλιση, καθώς και
στέγη, διατροφή. https://swr.gr/QuhLj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από συνεργείο φορτηγών
στον Άγιο Στέφανο Αττικής ηλεκτρολόγος
οχημάτων. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 697034. https://swr.
gr/dSpkI
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών
ηλεκτρολόγοι απαραίτητα με ανάλογη
προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Προαιρετικά δίπλωμα Γ’ με
ΠΕΙ και αγγλικά. Κωδικός: ΗΛΕ-Θ. https://
swr.gr/V4f38
ZHTΟΥΝTAI από εργοστάσιο επιγραφών στη
ΒΙΠΕΘ τεχνίτες φωτεινών επιγραφών. Απαραίτητα με ανάλογη προϋπηρεσία και δίπλωμα
οδήγησης. Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν θα
λαμβάνονται υπόψη. Προαιρετικά δίπλωμα Γ’
με ΠΕΙ και αγγλικά. Κωδικός: ΤΦΕ-Θ. https://
swr.gr/7Q2Gv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος χημικός με εμπειρία
στη χρήση και την επισκευή αναλυτικών
οργάνων. Διάθεση για μάθηση, ικανότητα
συνεργασίας, δεξιότητα στην επικοινωνία,
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στα
ανατιθέμενα έργα. https://swr.gr/Xkx3C
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα επιπλοποιός ή μαραγκός για τοποθέτηση-συναρμολόγηση
επίπλων σε έργο στο κέντρο της Αθήνας.
Τηλ.: 6936 030474, 6974 939918. https://
swr.gr/BVGX4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα τον
Γέρακα Αττικής, που εξειδικεύεται σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και
στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων,
υδραυλικός για τη στελέχωση του ανθρώπινου
δυναμικού της. https://swr.gr/qxdi4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι άτομο
στην ειδικότητα των γενικών καθηκόντων
στον τομέα της συντήρησης. Απαραίτητα
προσόντα: πτυχίο στην ειδικότητα και 2
χρόνων προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
https://swr.gr/jpdwQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι άτομο
με ειδικότητα υδραυλικού στον τομέα της
συντήρησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο
στην ειδικότητα και 2 χρόνων προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/KB3V1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι άτομο
με ειδικότητα ηλεκτρολόγου στον τομέα της
συντήρησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο
στην ειδικότητα και 2 χρόνων προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/IDW80
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την In2solution ΙΕΠΥΑ 2
τεχνικοί συστημάτων ασφαλείας πλήρους
απασχόλησης. https://swr.gr/BwgN4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος εφαρμοσμένος τεχνικός με
πολυειδικότητα ως προϊστάμενος συντήρησης,
επισκευών και αναβαθμίσεων των μονάδων
από όμιλο ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο
για μόνιμη συνεργασία αορίστου χρόνου.
https://swr.gr/WMEef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός ανελκυστήρων για
μόνιμη πρωινή εργασία 09:00-17:00 στο
τμήμα εγκατάστασης ανελκυστήρων στην
Αθήνα με αρμοδιότητες βοηθού (δίνεται η
ευκαιρία εκπαίδευσης στην περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος είναι ανειδίκευτος). https://
swr.gr/NO2nd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψυκτικού για βιομηχανική
ψύξη. https://swr.gr/InhiU
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενοδοχείων
στη Φολέγανδρο για μόνιμη απασχόληση
έμπειρος συντηρητής με ειδικότητα ψυκτικού-υδραυλικού. Προσφέρεται αναλόγως
προσόντων αμοιβή μετά ασφάλισης και
αξιοπρεπής στέγη και διατροφή. https://
swr.gr/h3XpM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εμπορική κατασκευαστική εταιρία Quality North Hellas πολιτικός
μηχανικός ως εργοδηγός έργων (μηχανικός
ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Απαραίτητo προσόν: προϋπηρεσία
στην επίβλεψη έργων κτηριοδομικών υλικών.
https://swr.gr/mUkSx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευών αλουμινίου
μάστορας σιδεράς και μάστορας αλουμινάς
με γνώσεις από κατασκευές Etalbond κουφωμάτων και πετασμάτων. Ελάχιστη εμπειρία
10 ετών, περιοχή: Περιστέρι. https://swr.gr/
zEOFL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος ΑΒΕΕ στην περιοχή της Κηφισιάς
μηχανουργός-εφαρμοστής καλουπιών με
γνώσεις τόρνου, φρέζας και προϋπηρεσία
σε ανάλογες θέσεις. Αμοιβή ικανοποιητική.
https://swr.gr/SD87t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία στον Γέρακα
Αττικής ηλεκτρολόγος με εμπειρία για ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση μηχανημάτων
πρατηρίων υγρών καυσίμων. Δίπλωμα Β’
κατηγορίας απαραίτητο. https://swr.gr/bsBzZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη τεχνίτης κουφωμάτων. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Θέση
εργασίας πλήρους απασχόλησης. https://swr.
gr/IAbPQ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist μόνιμος, νυχτερινός,
από μικρό κατάλυμα στην Αθήνα. Απαραίτητη
η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικών,
computer, internet, κρατήσεις για εργασία
μόνιμη, βραδινή, μόνο με προϋπηρεσία στον
κλάδο. https://swr.gr/hvNW2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για τουριστικό γραφείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με γνώση
αγγλικών. https://swr.gr/EXa5P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διευθυντής λειτουργικού από
την εταιρία Acch Hotels για τα ξενοδοχεία
της Pelagos Hotel Zante και Evante Classic
Beach Hotel στη Ζάκυνθο All Inclusive. https://
swr.gr/69mbM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort για τη
θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος)
άτομο ως υπάλληλος υποδοχής. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/N10MR
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος) καμαριέρηδες/ες. Πληροφορίες στο
28250 32075. https://swr.gr/xSQR8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 100 δωματίων
στην Κω κηπουρός/εργάτης για 12μηνη
απασχόληση. Προσφέρεται στέγη και φαγητό. Πληροφορίες στο τηλ.: 6972 260260.
https://swr.gr/wgKlM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για πωλήσεις σε
τουριστικό πρακτορείο. Απαραίτητη η γνώση
Η/Υ και αγγλικών. Εμπειρία στον εναλλακτικό
τουρισμό θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/gynkt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5 αστέρων έμπειρος/η φυσικοθεραπεύτης/τρια με γνώσεις
μυοχαλαρωτικού, αθλητικού, λεμφικού, thai
μασάζ και ρεφλεξολογίας. Απαραίτητη η γνώση
της αγγλικής γλώσσας. https://swr.gr/fNVhn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5 αστέρων έμπειρος/η αισθητικός με γνώσεις θεραπείας
προσώπου, σώματος και manicure-pedicure.
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
https://swr.gr/TGxa4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό ξενοδοχείο 4 αστέρων
στη Θεσσαλονίκη καμαριέρα με απαραίτητη
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. https://swr.
gr/mHRvF
WEST East Suites in Imerovigli Santorini
island is LOOKING for reservation and front
office manager for the new season. Previous
experience in a 5* hotel is needed. https://
swr.gr/KDjdP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρεσεψιονίστ από ξενοδοχείο στη
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. Τηλ.: 6974
582818. https://swr.gr/KJVdh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη
Φολέγανδρο receptionist για συνεργασία.
Απογευματινός/ή με εμπειρία στο σύστημα
Ερμής 8 και στο night auditing. Παρέχεται
διαμονή και διατροφή. https://swr.gr/QhtDE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
receptionist με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία.
https://swr.gr/asQiP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από μικρό ξενοδοχείο
στην Αθήνα για 8 ώρες εργασία/2 ημέρες την
εβδομάδα, παρέχεται ασφάλιση. Τηλ.: 213
0458710. https://swr.gr/oZvgz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής με
γνώση all inclusive concept για εποχική
τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα (studio and
apartments), 2 ταβέρνες, εστιατόριο, μπαρ,
πισίνα, tennis. https://swr.gr/BCfFq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: εμπειρία
σε αντίστοιχη θέση, γνώση ξενοδοχειακού
προγράμματος Opera και άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας. https://swr.gr/kWGzc

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής με
γνώση all inclusive concept για εποχική
τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα (studio
and apartments), 2 ταβέρνες, εστιατόριο,
μπαρ, πισίνα, tennis. https://swr.gr/xqdKN
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη
Φολέγανδρο receptionist για συνεργασία,
απογευματινός/ή με εμπειρία στο σύστημα
Ερμής 8 και στο night auditing. Παρέχεται
αξιοπρεπής διαμονή και διατροφή. https://
swr.gr/iBaRZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι υποδοχής με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Δροσιά Αττικής.
https://swr.gr/07bCJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Boutique Hotel
Veneto υπεύθυνος reception-κρατήσεων για
μόνιμη συνεργασία. Γνώσεις ξένων γλωσσών
και συστατικές επιστολές θεωρούνται απαραίτητες. Τηλ.: 6934 943640 (κ. Προκοπάκης).
https://swr.gr/sOpqP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στην Αθήνα
άμεσα receptionist. Προσόντα: κάτοχος πτυχίου
τουριστικής σχολής, εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
(προφορικά-γραπτά), ευχάριστη εμφάνιση
και δυναμική προσωπικότητα, γνώση άλλων ξένων γλωσσών. https://swr.gr/fB3RZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος τουριστικού γραφείου
με γνώσεις έκδοσης εισιτηρίων (Forth CRS),
Word, Excel και ξένες γλώσσες. https://swr.
gr/GhwaB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από ξενοδοχείο στις
Κυκλάδες για τη σεζόν 2018-2019. Απαραίτητη
η σχετική προϋπηρεσία και η άριστη γνώση
αγγλικών. Γνώση γαλλικών πολύ επιθυμητή.
https://swr.gr/Wdyqa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και
πλήρης διατροφή. https://swr.gr/LemDZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ duty manager με προϋπηρεσία
και εμπειρία σε ξενοδοχεία 5*, απόφοιτος
σχολής με καλές γνώσεις F B. https://swr.
gr/FoAZd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής για μικρή
ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, με άριστη
γνώση αγγλικών. Παρέχεται διαμονή. Τηλ:
22860 25480. https://swr.gr/5mF18
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γενικών καθηκόντων
με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα
250 κλινών. https://swr.gr/uBepZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρεσία
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών.
https://swr.gr/zU3aD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες-πλυντήρια σε ξενοδοχείο 3*-4* και 5* στην Αθήνα με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών και απαραίτητο
πιστοποιητικό υγείας. Τηλ: 210 3318276,
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00. https://
swr.gr/Ndu54
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα ξενοδοχεία Santa Hotels
στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης άτομα για το
τμήμα του front office-υπάλληλοι υποδοχής.
Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. https://swr.gr/U4b1Z

ΥΓΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από διαγνωστικό κέντρο παρασκευάστρια με εμπειρία σε λήψεις και εργαστηριακές γνώσεις. Μισθός ικανοποιητικός.
Πλήρης ασφάλιση. Φαξ: 210 7613150. https://
swr.gr/hYBAU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια-νοσηλευτής/τρια
(ΤΕΙ, ΑΕΙ) για εργασία σε ΙΕΚ στη Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 2310 229962.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από πολυϊατρείο πτυχιούχος ιατρός
ή σε αναμονή ειδικότητας για υποστήριξη του
διευθυντή παθολογικού σε ιατρείο και κλινικές. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση αγγλικών
και Η/Υ για συγγραφή ιατρικών αναφορών.
Πλήρης απασχόληση. https://swr.gr/qbRIO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυμναστής/τρια για απογευματινή
απασχόληση σε αίθουσα με μηχανήματα σε
γυμναστήριο στο Μοσχάτο. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη, κα Εβίτα Παπακωνσταντίνου στο 210
9424686. https://swr.gr/s5yhM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γενικός ιατρός, παθολόγος,
ρευματολόγος ή φυσίατρος ως βοηθός σε
ιατρικό κέντρο με δυνατότητα παροχής δωρεάν ιατρείου. Τηλ.: 210 6718080. https://
swr.gr/piFNc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα ιατρός για μερική απασχόληση σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων
στο Κερατσίνι. Τηλ.: 210 4613656 (ώρες
επικοινωνίας: 10:00-19:00). https://swr.
gr/Y1RK9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
μαία με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. https://
swr.gr/SkuwV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
νοσηλεύτρια με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία.
https://swr.gr/tcepK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νοσηλευτής για κέντρο φροντίδας
ηλικιωμένων στο Ζούμπερι Αττικής. https://
swr.gr/r18gt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ιατρικών οργάνων από
εταιρία παροχής παραϊατρικών υπηρεσιών.
Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο βιοϊατρικής
τεχνολογίας ή επιστημών υγείας, γνώση
αγγλικών και Η/Υ. Κάτοχος αυτοκινήτου.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
https://swr.gr/wCzkY

-BXZFS
Α leading company in the Finance and Insurance sector is
seeking a highly skilled Greek Lawyer qualified to practice
as a Court counsel to be mostly positioned at the Sofia
office of the company. Excellent command of Greek and
English is mandatory, good knowledge of other European
languages will be also taken into consideration.
Job requirements:
qGraduate in Law from a Greek Law School
and membership in the Bar
qSatisfactory professional experience as a legal
adviser, solicitor and/or barrister dealing with different
legal issues.
qFamiliarity with MTPL industry will be considered
as a strong advantage
qExcellent command of english. Vital for internal
communication
qSelf-driven, motivated, proactive and able to fit
in with the team
qProficient user of modern IT tools, especially
MS Office suite
qClean criminal record and driving license
Responsibilities:
qProviding assistance and delivering legal advice
in Greek legal topics mostly focused on MTPL
insurance issues
qRepresenting the company alone or in groups
to Greek judicial and administrative authorities
qConstantly monitoring financial and insurance
legislation and regulation in Greece and EU at large
8IBUXFPGGFS
qThe chance to join a vibrant and fast-growing
company; Career prospects
qExcellent working conditions in a dynamic work
environment. Friendly and helpful colleagues
qA highly competitive salary according to experience
and overall professional merits.
Interested candidates are invited to send their CV in
European format (photo included)-in english to this link:
https://swr.gr/L8fu4.

$3.$POTVMUBOU*OOPWBUJWF"VUPNPUJWF4PMVUJPOT4FDUPS
J5FDI4DPQF is the first Technical Recruitment Agency established
in Greece. With offices in Athens, London & Dubai we offer
Recruitment Services covering the sectors of IT, Digital &
Engineering. Prestigious Multinational companies & Innovative
Start-Ups find in us an indispensable and valuable recruitment
partner while job seekers discover an experienced ally in the
process of finding the ideal position. On behalf of our client, a
rapidly expanding company located in Athens with a worldwide
clientele and a unique product, we are currently looking for
an exceptional CRM and digital presence Consultant, to join
one of the largest integrator consulting teams in Europe.
Key accountabilities:
qSupporting our worldwide customers, OEM’s and partners
in best practice of automotive processes concerning Sales
and Lead Management, CRM, Digital Presence as well as
Digital Marketing Campaign Management
qConducting presales presentations of our product
portfolio for executive audience
qAnalyzing specific customer processes, proposing
improvements, suggesting optimal customer business
solutions
qTraining and Coaching of partners’ consultants
and customers’ key users
qProviding customer view and feedback to the product
departments
qFunctioning as a main representative of the company
towards customers, OEMs and partners.
,OPXMFEHF TLJMMTFYQFSJFODF
qDistinct practical experience in CRM products and related
processes such as Salesforce, SAP or MS Dynamics
qAcademic Studies in Business Administration
or IT or Marketing
qGood understanding of the retail and wholesale
processes (especially marketing and sales)

Linguistics-Psychology
Annotator (Native english)

Credit Control Assistant
Job description:
qResponsible for prompt AR management reporting
and analysis
qCredit & Collections-Risk Management
qAR external Insurance process
qCredit Limits calculation, incorporation to the system,
changes if necessary
qPrepare Monthly Review Deck for OP Reviews Internal
Management/Region Reporting
qInvolvement in other obligatory statutory reporting
(Statistical office, custom duty, etc.)-ΜΥΦ
qFinancial Systems Support and Maintenance
as key user
qInvolvement in AOP-P4F-P9F preparation phase
qPursue & Resolve Overdue Accounts
qSpecial Projects
qPerform Month-End Activities & Reporting
2VBMJGJDBUJPOT3FRVJSFNFOUT
q3-4 years experience in finance department
qUniversity Degree in Finance
qExperience in credit control
qExellent Excel skills
qExcellent Power point skills
qJudgement skills and decision-making ability.
qExcellent communication and telephone skills
Send your cv to this link: https://swr.gr/I1Pre.

Are you a Native English speaker? Do you have excellent
time management skills? Take action and work for an
innovative company. .BOQPXFS(SPVQ(SFFDF, on behalf
of its client, an innovative software company, is reaching
out for native english speakers who will play a key role to
the day to day company’s activity and work from home.
Μain tasks-key responsibilities:
qTo perform quality check of the transcripts generated
by a speech-to-text software and increase the text
accuracy
qMake comments on participants’ behavior, attitude
and soft skills based on company’s manuals
qAssist in the discourse analysis
,FZSFRVJSFNFOUTTLJMMTFYQFSJFODF
qHolder of a University degree in Linguistics,
Psychology, Business Administration, Literature
qNative in english
qExperience in Business environment
qAttention to detail
qTeam player with entrepreneurial spirit
qAbility to take ownership of the project
qCareer aspirations that include growing
within an innovative start-up culture
qAbility to improve quality of service continuously
qComputer literacy & skilful in MS office
(Word, Excel, Powerpoint)
$PNQBOZPGGFST
qAttractive base salary
qWork-from-home full time job
qChance to grow within a start-up company
Send your cv to this link: https://swr.gr/AdKt7.

qStrong sense of business management and knowledge
of successful business consulting practice
qAbility to explain complex technical & process
information on user level
qCapability of presenting and discussing information
on a management level
qExcellent knowledge of the english language
4USPOHQMVTFT
qExperience with automotive retail processes
qExperience with ERP Systems, preferably
SAP Business One
qSolid knowledge of a second foreign language,
preferably German
Personal side:
qStrong analytical skills and data-driven thinking
qExcellent interpersonal, written, verbal communication
skills with an ability to multi-task
qDemonstrated ability to effectively deal with high-pressure
situations with a customer orientation and with an intercultural
awareness
qTeam spirit
qWillingness to travel
(both nationally and internationally)
qExcellent organizational, prioritization, and time
management skills
qAccountable, self-sufficient, and action oriented
Benefits: A competitive salary and private insurance bundle,
along with the opportunity to enter a high-calibre consulting
team, all within an excellent working environment which provides
tremendous opportunities for professional advancement and
personal growth.
If you are interested in applying for this exciting Job Opportunity
please send us your cv in english now to this link: https://
swr.gr/MbFUG.

Η εταιρία &NFSHZ1SPEVDUT4", που δραστηριοποιείται στη
διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,
ζητά για την Αθήνα:

Πωλητή-Χειριστή Ιατρικού
Μηχανήματος (Κύριο)
Αρμοδιότητες:
qΕξυπηρέτηση υπάρχοντος πελατολογίου
qΠαρακολούθηση ανταγωνισμού και εξελίξεων κλάδου
Προφίλ υποψηφίου:
qΕλάχιστη προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων
ιατροτεχνολογικών προϊόντων τριών ετών
qΠτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (προαιρετικό)
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών
υπολογιστών
qΕπικοινωνιακές ικανότητες
qΟργανωτικές ικανότητες
qΔίπλωμα οδήγησης
qΕπιθυμητή ηλικία: 25 έως 35 ετών
Παρέχονται:
qΣυνεχής εκπαίδευση
qΙκανοποιητικός μισθός
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο link:
https://swr.gr/txkoO.

Barista-Waiter
Metsovo

Department Managers
για πλήρη απασχόληση
Euphoria Retreat-Mystras is looking for:

3FTFSWBUJPO0GGJDFS
2VBMJGJDBUJPOTSFRVJSFE
qWork experience of 3 years in a similar position
qExcellent knowledge of english
qExcellent communication & organisation skills
qMicrosoft office skills
qTeam Spirit
Send your CV with a recent photo to this link:
https://swr.gr/OGvMa.

Description: GRNET’s current cloud computing services
ViMa and ~okeanos are hosting more than 10.000 VMs
and they are based on Google’s Ganeti software as well as
home-grown management software (ganetimgr, synnefo).
Furthermore, GRNET designs and delivers advanced data
network services utilizing configuration automation and
orchestration capabilities.
Python Django is the core framework used across these
solutions. We are currently looking for a Senior Python
developer to join our devs team and work on designing
and implementing cloud computing/storage/network
service solutions.
Responsibilities:
qDeveloping software to extend GRNET’s existing
cloud computing and/or network services
qDesigning and developing software for scalable,
fault-tolerant, highly available web services
targeting hundreds of thousands of users
qDesigning and developing smart software solutions
for managing computing, storage, and network loads
within and across multiple data centers
Requirements:
qExperience in developing end-to-end integrated web
applications using Python, Django, and PostgreSQL
qExperience in the Linux operating system
and in particular Debian-Ubuntu distributions
or other UNIX-based functionalities
(bash scripting, networks, administration)
qExperience in using ticketing-issue tracking
and systems project management (
Atlassian JIRA, Redmine, etc)
qVery good knowledge of the english language
Desired:
qExperience in designing, developing, managing
scalable cloud-based applications based on Linux
Virtualization technologies, at least one of the
following: KVM-Xen, Ganeti-libvirt-OpenStack
qBasic knowledge of network technologies (WAN
technologies, routing & switching, IPv6, SNMP
protocols)
qExperience in containers and container
orchestration technologies, at least
one of the following: Docker, Kubernetes, Mesos
qExperience in distributed storage systems, at least
one of the following: Ceph-RADOS
qExperience in Agile software development
methodologies (Scrum)
qExperience in git and Continuous Integration Tools
(Jenkins-Travis)
qExperience in using the Phabricator platform
for collaborative code review-code repository-sprint
management
#FOFGJUT
qInternational collaborations
qOpportunities for development of personal skills
through training and conferences
qEnvironment that fosters innovation
Send your cv to this link: https://swr.gr/NT402.

HotelBrain, an independent company specializing in hotel
management, consulting and development is currently
seeking to recruit for a managed hotel in Metsovo
professional for the position of:

Η εταιρία POP-AIR αναζητά άτομα ως:

Staff wanted for employment at our restaurants in Mykonos
in the position of:

Python Developer
"UIFOT "UUJDB (SFFDFq4PGUXBSF
Engineering Department

4QB3FDFQUJPOJTU
We are looking to recruit Enthusiastic and Engaging
Spa Receptionists with understanding and knowledge
of the Spa activities, good English knowledge, excellent
organisational and communication skills.
Key Responsibilities: The role requires a multitasking
approach, an empathic way of dealing with guests and
colleagues, and a natural attention to detail. You will be
undertaking a wide range of reception and reservations
responsibilities to the highest professional standard and
in line with guidelines with due care and attention and
sensitivity to guest’s needs.
You will be responsible for greeting guests in a warm
friendly manner and dealing with all requests and queries
in an efficient and professional manner.
You will be expected to communicate in a positive and
constructive manner with all working colleagues and
hotel guests ensuring a co-operative team effort in the
daily operations.
Send your cv to this link:
https://swr.gr/JNChm.

H POP-AIR αναζητά ταλαντούχους και ενεργητικούς ανθρώπους για τη θέση του department manager στα καταστήματά
της, με διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Βασικές αρμοδιότητες:
qΕπίτευξη στοχοθετήσεων
qΔιαχείριση της ομάδας
qΕπικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
qΔιαχείριση αποθεμάτων τμήματος
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/RZ2fU,
κωδικός θέσης εργασίας: DEPARTMENT MANAGERS
LARISSA. Be part of us.

2VBMJGJDBUJPOT
q3-4 years minimum experience as a Barista/Waiter
in a Luxury Boutique Hotel
qExcellent command of both english and greek
language is essential
qVery good knowledge of a second
foreign language will be considered
as an asset
qSelf-motivated, enthusiastic,
with natural ability
and confidence to sell/promote
qExcellent Customer Service Skills
qWell groomed with strong interpersonal skills
An attractive package of benefits
is offered according to qualifications.
Should you wish to be a member of HotelBrain team,
please send us your CV with a photo to this link: https://
swr.gr/Styh5.
All applications will be treated in the strictest confidence.
CV’s not fulfilling the above prerequisites won’t be taken
under consideration.
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Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών
Πρόσληψη α) επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
εργασιών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της
σύμβασης έως την ολοκλήρωση του
έργου και β) τεχνιτών με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των
αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Συγκεκριμένα:
1 Π.Ε. Μηχανικών, με ειδικότητα
Πολιτικών Μηχανικών, με εξειδίκευση
στην ενίσχυση κτιρίων
1 Υ.Ε. Ειδικευμένων Εργατών,
για οικοδομικές εργασίες (για
την κατασκευή καλουπωμάτων)
Υ.Ε. Ειδικευμένων Εργατών, για οικοδομικές εργασίες (για την επίχριση
τοιχοποιίας)

1 Υ.Ε. Ειδικευμένων Εργατών, για
οικοδομικές εργασίες (ελαιοχρωματιστών)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-

Eπόπτες στους ΟΤΑ
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την
προκήρυξη για τις θέσεις προϊσταμένων
των Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του
διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
λήγει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και
ώρα 14:00. Οι θέσεις που προβλέπονται
έχουν ως εξής:
α. Επόπτης ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της
Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα
(Κωδ.: 101),
β. Επόπτης ΟΤΑ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα
(Κωδ: 102),
γ. Επόπτης ΟΤΑ Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα
(Κωδ.: 103),
δ. Επόπτης ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα
που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων
Νήσων, με έδρα την Πάτρα (Κωδ.: 104),
ε. Επόπτης ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των
Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου
Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά (Κωδ.: 105),
στ. Επόπτης ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της
Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
(Κωδ.: 106),
ζ. Επόπτης ΟΤΑ Μακεδονίας-Θράκης, με
κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα
όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, με
έδρα τη Θεσσαλονίκη (Κωδ.: 107).
Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά
και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν
πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής
από το ΕΣΕΔ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση
ή την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) στη διαδρομή: Βοήθεια >
Εγχειρίδια Χρήσης.

λή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη
διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ.
117 42, Αθήνα, απευθύνοντάς τη
στην ΕΦΑΠΑ, υπόψη κ. Ευάγγελου
Χουντάλα (τηλ. επικοινωνίας: 210
9238724, εσωτ. 203), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών που αρχίζει από την επομένη
της καταχώρισης στον διαδικτυακό
κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
Διαύγεια (https://www.diavgeia.gov.
gr) και του ΥΠΠΟΑ (https://www.

culture/www.gr) και της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας (25/9/2018
έως 5/10/2018).
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν

την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει
να ενημερώνουν την υπηρεσία για
την αποστολή της αίτησής τους στο
φαξ 210 9239023 ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (στη διεύθυνση efaath@
culture.gr) εντός της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων,
έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
(αρ. 20 παρ. 7 του Ν. 2738/1999).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για μόνο
μία θέση κατηγορίας προσωπικού.
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.

4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Διονύσου
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων
(4) ατόμων για την υλοποίηση
της Πράξης «Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική
2014-2020»-Άξονας Προτεραιότητας 09, στον Δήμο Διονύσου,
που εδρεύει στον Άγ. Στέφανο
Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:
1 Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών
Λειτουργών
1 Π.Ε. Φαρμακοποιών
1 Π.Ε. Διοικητικών
1 Δ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο,

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στη
διεύθυνση: Δήμος Διονύσου,
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
Διάκου 1, Άγ. Στέφανος, Τ.Κ.
145 65, απευθύνοντάς τη στη
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,
Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας
Σεβαστής Χόνδρου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2030600/653/627).
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλει μόνο μία
αίτηση και για μόνο μία θέση κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή

Δ.Ε.). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στον χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Διονύσου
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και, εάν αυτή είναι κατά νόμο
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθε-

σμίας μετατίθεται για την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
στην ανωτέρω διεύθυνση, β)
στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες >
Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’
όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών
Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

25 θέσεις εργασίας για ταμίες στο Μουσείο της Ακρόπολης
Το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοινώνει
την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη
Αθήνα, και συγκεκριμένα 25 Τ.Ε. Ταμιών &
Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (οι αιτήσεις
κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου
κατά εργάσιμες μέρες και ώρες 08.30-13.30)
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:
Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου

15, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα, υπόψη Γραμματείας
Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210
9000900, εσωτ.: 418 & 419).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής
σφραγίδας που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης

της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά
νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην
ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
> Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.
kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής
Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες >
Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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23 θέσεις στον Δήμο Ζωγράφου
Πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
8 μηνών στον Δήμο Ζωγράφου. Συγκεκριμένα:
2 Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρου Φορτηγού Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου)
1 Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρου Φορτηγού Γ’& Ε’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου)
1 Δ.Ε. Χειριστών Καλαθοφόρου
19 Υ.Ε. Εργατών (Συνοδών Απορριμματοφόρου)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γ.
Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 157 72, απευθύνοντάς τη στο
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (για
την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018), υπόψη κας Ε.
Νεονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 213 2024171, 151).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση
και για θέσεις μόνο μίας κατηγορίας προσωπικού
(Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριμένα κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε. επιτρέπεται
μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. που μπορεί να καλυφθούν
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζωγράφου
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά
νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

1.575 προσλήψεις
στο ΚΕΕΛΠΝΟ
μέσω ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα
των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.
asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > ΈντυπαΔιαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της
διαδρομής Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών
Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

3 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σπάρτης
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά τριών (3) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Νομικό Πρόσωπο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Παιδείας Δήμου Σπάρτης», που
εδρεύει στη Σπάρτη Ν. Λακωνίας,
και συγκεκριμένα:
1 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
1 Δ.Ε. Μαγείρων
1 Υ.Ε. Καθαριστών-Καθαριστριών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας
Δήμου Σπάρτης, Δωριέων 13-15,
Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Ν. Λακωνίας,
υπόψη κας Γιαννούλας Μαχαίρα (τηλ.
επικοινωνίας: 27310 29082).

Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μόνο μία αίτηση και για θέσεις μόνο
μίας κατηγορίας προσωπικού (Δ.Ε.
ή Υ.Ε.).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών

κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση,
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών
και συγκεκριμένα κατηγοριών Δ.Ε.
και Υ.Ε. επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. που μπορεί να
καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία

και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης
όσο και θέσεις κατηγορίας Υ.Ε.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής
και στον χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Σπάρτης εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται για την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί
ωρομισθία συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για
την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο
Αττικής, και συγκεκριμένα 4 Π.Ε. Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ6
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-

δρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου (έδρα του ΝΠΔΔ), Τ.Κ.190 03,
Μαρκόπουλο, υπόψη κας Αικατερίνης Κιμπεζή
και κας Μαρίας Γκουλιούμη (τηλ. επικοινωνίας:
22990 20124, 22990 20178).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
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(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και,
εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα
των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του Δήμου
Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr).

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν
συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου πλήρους απασχόλησης
δεκαοκτάμηνης διάρκειας, ως
και δυνατότητα παράτασης έως
έξι (6) μήνες, συνολικά χιλίων
πεντακοσίων εβδομήντα πέντε
(1.575) ατόμων, τα οποία θα
στελεχώσουν τις αντίστοιχες
δομές. Κάθε υποψήφιος μπορεί
να υποβάλει μόνο μία αίτηση μόνο
ενός κλάδου και μίας ειδικότητας
το πολύ μέχρι σε δύο υποέργα με
ανώτατο όριο τις τρεις (3) θέσεις. Η υποβολή περισσότερων
της μίας αίτησης για θέσεις της
ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως
τον αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5, Μαρούσι,
Τ.Κ. 151 23.
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων. Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή
της ανάρτησής της στην Κεντρική
Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην
ιστοσελίδα του, στο ΚΕΕΛΠΝΟ
Θεσσαλονίκης, καθώς και στον
χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων
στους οποίους εδρεύουν οι ως
άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι
κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται για
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

