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10 σε ΞυΔόκαστρο, 
Ερμιόνη, Π. Χέλι

■ Απαραίτητες η προϋπηρεσία 
και η γνώση ξένων γλωσσών

Τρία ξενοδοχεία ζητούν δεκαμελές 
προσωπικό για την καλοκαιρινή 
σεζόν σε Αργολίδα και Κορινθία. 
Πρόκειται για το «Barchelo» (Ερμι
όνη), το «Hinitsa Bay» (Πόρτο Χέλι) 
και το «Lido* (Ξυλόκαστρο).

Για τις θέσεις στο «Barchelo* 
ζητούνται προϋπηρεσία, γνώση 
αγγλικών, γαλλικών και χειρισμού 
Η/Υ. Εκτός της προϋπηρεσίας, η δι
εύθυνση του ξενοδοχείου «Hinitsa* 
ζητά από τους υποψηφίους ανά
λογες σπουδές. Η εμπειρία και τα 
αγγλικά είναι τα δύο βασικά προ- 
απαιτούμενα για την εξασφάλιση 
των θέσεων στο «Lido*.

Για το «Barchelo» οι ενδιαφερό
μενοι θα πρέπει να στείλουν με το 
βιογραφικό τους πρόσφατη φωτο
γραφία, ενώ το σημείωμα θα πρέπει 
να είναι γραμμένο και στα αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να φροντίσουν να αποστείλουν ά
μεσα το βιογραφικό τους σημείωμα, 
καθώς τα ξενοδοχεία καλύπτουν 
γρήγορα ης ανάγκες τους.
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«Barchelo Hotet»
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«Hinitsa Bay»
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«Lido»
Μάγειρας
Υπάλληλα μπουφέ-οέρβις 

Υΐιοηληλος υποδοχής



Μ έσ ο :.........................Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ
Ημ. Έ κδοσης:. . . .1 /4 /2 0 1 5  Ημ. Αποδελτίω σης:. . .1 /4 /2 0 1 5

22 υπάλληλοι με εμπειρία 
σε ξενοδοχείο της Μυκόνου

I Απαιτούνται πτυχίο τουριστικής 
σχολής, γνώση ξένων γλωσσών

Νέο και έμπειρο προσωπικό ζη
τά να προσλάβει, με την έναρξη 
της νέας τουρισηκής σεζόν, τον 
Μάιο, το «Beach Club Scorpios», 
που βρίσκεται στην παραλία Πα- 
ράγκα της Μυκόνου. Η επιχεί
ρηση λαμβάνει βιογραφικά ση
μειώματα για 22 διαφορετικές 
ειδικότητες.

Στα απαραίτητα προσόντα 
για ιους σερβιτόρους περιλαμ
βάνονται η εμπειρία τουλάχι

στον δύο ετών σε πολυτελές 
ξενοδοχείο ή εστιατόριο και η 
γνώση αγγλικών (ή και άλλης 
ξένης γλώσσας). Η επιχείρηση 
παρέχει συμβόλαιο εργασίας 
από τον Απρίλιο έω ς και τον 
Οκτώβριο.

Τα βιογραφικά θα πρέπει να 
είναι απαραίτητα στα αγγλικά, 
καθώς και να συνοδεύονται 
από συστατική επιστολή και 
πρόσφατη φωτογραφία.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ

23 ευκαιρίες σιο «Porto Carras»
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ

Προσφερεται εργασία σε αισθητικούς, μπάρμαν, σερβιτόρους, 
ζαχαροπΔάσιες, μάγειρες, αρτοποιούς, υπαλλήλους υποδοχής

Νέο προσωπικό θα εντάξει στο δυνα
μικό του το ξενοδοχείο «Porto Carras 
Grand Resort» στη Χαλκιδική για την 
τουρισπκή σεζόν. Η πλειονότητα των 
θέσεων αφορά προσωπικό κουζίνας 
και εστιατορίου, υπαλλήλους υπο
δοχής και προσωπικό για τα κέντρα 
θαλασσοθεραπείας (spa).

Ειδικότερα, θα προσληφθούν 
μάγειρες a la carte (α’ και β'), ζα
χαροπλάστες και αρτοπαρασκευα
στές, ρεσεψιονίστ, υπάλληλοι guest

relations, αισθητικοί και θεραπευ
τές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 
να διαθέτουν πτυχίο / δίπλωμα από 
τουρισπκή σχολή συναφούς ανπκει- 
μένου με της θέσης που επιθυμούν, 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τεσσά
ρων ή πέντε αστέρων ή σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες, άριστες γνώ
σεις ανγλικών και ροΌΐκων εν, τ θα 
εκτιμηθεί και οποιαδήποτέ άλλη ξέ
νη γλώσσα (κατά προτίμηση ιταλικά).

Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους

nrow&mwDY
ΕΤΑΙΡΙΑ: «Porto Carras» 
ΘΕΣΕΙΣ: 23
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · θερινή 
τουριστική σεζόν 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Fax 2109955586

υποδοχής απαιτείται και γνώση Η/Υ, 
ενώ για το προσωπικό κουζίνας και 
spa είναι απαραίτητο το βιβλιάριο 
υγείας σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να στείλουν άμεσα το βι- 
ογραφικό τους στο fax 2109955586 
με πρόσφατη φωτογραφία, καθώς 
οι συνεντεύξεις προσωπικού έχουν 
ήδη ξεκινήσει. Υπενθυμίζεται ότι οι
θέσης αφορούν εποχική απασχό
ληση, ενώ προσφέρονται μισθός και 
πλήρης ασφάλιση.

θεραπευτή
Ειδικό· Μανικιούρ /  Πενηκιουμ
Αισαητικη
Σεοβιτυμοι
Barmen
Α'. Β' Ζαχη| οπΛαστες 
Τεχνικοί Σφολιάτας 
Αριοποιο.
Α' κοι Β' Μυγειρες a la Carte 
Προϊστάμενος Εαπτπορ.οι, 
Προϊστάμενος Υποδοχής 
Υπο/\πλοι Υποδοχής 
Guests Relations

AeufltMficMopiVoc
Τεχυκος Διευθυντής
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3 υπάλληλοι με εμπειρία 
στο «Lichnos Beach Hotel»
ι Για την καλοκαιρινή περίοδο

Η ξενοδοχειακή μονάδα «Lichnos Beach Hotel», 
που βρίσκεται στην Πάργα, ζητά έναν chef a la carte 
restaurant, έναν sous chef για κεντρική κουζίνα και 
έναν α' μάγειρα για εργασία πλήρους απασχόλη
σης κατά τη θερινή σεζόν. Στα αναγκαία προσόντα 
εντάσσονται το πτυχίο τουριστικής σχολής, η προ
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και η άριστη γνώση 
αγγλικών. Η γνώση δεύτερης γλώσσας είναι επιθυ
μητή. Παρέχονται μισθός αναλόγως των προσόντων, 
διαμονή και διατροφή. Τηλέφωνο: 2684031257. Fax: 
2684031157.


