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4 ασφαλιστές 
στο Χαλάνδρι

| Η διαρκώς αναπτυσσόμενη 
International Life επιθυμεί 

να ενισχύσει το ανθρώπινο δυ
ναμικό της με τέσσερις έμμισθους 
ασφαλιστικούς συμβούλους για 
την περιοχή του Χαλανδρίου. Οι 
ενδιαφερόμενοι για πς θέσεις 
πρέπει να είναι ηλικίας από 26 
έως 49 ετών, να διαθέτουν πτυ
χίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή απολυτήριο Λυκεί
ου, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@inlife.gr.

mailto:cv@inlife.gr
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4 ευκαιρίες 
στο Μαρούσι

■ Τα καταστήματα καφεστί- 
ασης Mikel επιθυμούν να 

εντάξουν στο δυναμικό τους δυο 
σερβιτόρους και δύο άτομα για 
το πόστο του delivery. Οι ενδια
φερόμενοι για τις θέσεις πρέπει 
να είναι ηλικίας από 20 έως 35 
ετών. Η προϋπηρεσία αποτελεί 
βασικό κριτήριο πρόσληψης. Η 
αποστολή των βιογραφικών γίνε
ται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr.ath@georgiaff.gr. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2102517255.

mailto:hr.ath@georgiaff.gr
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7 θέσεις στα καταστήματα Πλαίσιο
Ζητούνται τεχνικοί, πωλητές, ταμίες

I Η αλυσίδα καταστημάτων πληροφορικής και ειδών γρα
φείου Πλαίσιο ζητά να προολάβει επτά υπαλλήλους για τα 

καταστήματα της στη θεσοαλονίκη. Ειδικότερα, θα επιλεγούν: 
ένας τεχνικός Η/Υ με γνώσεις hardware και επίλυσης τεχνικών 
προβλημάτων, δύο πωλητές τηλεφωνίας, δύο πωλητές ψηφια
κής τεχνολογίας και δύο ταμίες. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδια
φερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά αγγλικά και Η/Υ, ενώ 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις στον χώρο των πωλήσε- 
ων θα δώσει προβάδισμα για άμεση πρόσληψη. Προσφέρονται 
μισθός και ασφάλιση. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα 
βιογραφικά τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρίας: 
www.plaisio.gr.

http://www.plaisio.gr
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8 πωλητές 
σιπ Nobacco
I Η Nobacco, εταιρία εμπο

ρίας προϊόντων ηλεκτρο
νικού τσιγάρου, θα προσλάβει 
οκτώ πωλητές στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης του δικτύου κατα
στημάτων της στην Αττική, θα 
προσληφθεΐ νέο προσωπικό 
στις εξής περιοχές: Ηλιοέπτο- 
λη, Αιγάλεω, Αχαρναί, Βύρω
νος, Δάφνη, Κηφισιά, Μαρού
σι, Ψυχικό. Απαραίτητες είναι 
η προϋιη ωεσία στον χώρο της 
λιανικής ι .ωΛησης και η καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά: www.nobacco.gr 
(Ευκαιρίες καριέρας).

http://www.nobacco.gr
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H f l g O W A

Δ  ΙΛΙΟΝ
Με τρεις εποχικούς υπαλλήλους θα 
ενισχυθεί για οκτώ μήνες ο Δήμος 
Ιλίου. Εντός των ημερών οι αιτήσεις, 
θα επιλεγούν: ΠΕ Ιατρών Γενικής Ι
ατρικής 2, ΤΕ Εργοθεραπευτών 1. Ο 
εργοθεραπευτής πρέπει να διαθέτει 
πτυχίο ΤΕΙ και άδεια άσκησης επαγ
γέλματος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2132030105.

I ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Δυνατότητα εργασίας σε δύο πωλητές 
(κωδ. θέσης 2015035) προσφέρουντα 
καταστήματα υποδημάτων Dexim στα 
Βριλήσσια. Απαραίτητες η προϋπηρε
σία στον τομέα των πωλήσεων, οι εκ
πληρωμένες στρατιωτικές υπόχρεε 
σεις για τους άντρες υποψηφίους και 
η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά ore hr@dexun.gi.

I ΑΘΗΝΑ
0 Ομιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκης θα 
εντάξει στο δυναμικό του έναν μηχανι
κό μηχανών θαλάσσης στην Αθήνα. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν 
πτυχίο τεχνικής σχολής, προϋπηρεσία 
πέντε ετών, εκ π στρωμένε», ι πρατιωυ-

κές υποχρέώσέκ; και ε&ιδίκευοη one
επισκευές κινητήρων diesel. Βιογρα- 
φικά: humanresources@sarakakls.gr.

mailto:hr@dexun.gi
mailto:humanresources@sarakakls.gr
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1 4Τ0Μ Α
- 4 ----------

I ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Η Ιαπωνική Α.Ε., εταιρία διανομής α- 
νταλλακηκών αυτοκινήτων, θέλει να 
προολάβει έναν επιθεωρητή πωλήσε- 
ων στο Περιστέρι. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τριών ε
τών σε εμπορική επιχείρηση, δίπλωμα 
επιβατηγού αυτοκινήτου, δυνατότητα 
ταξιδιών, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άντρες υπο
ψηφίους, καλή γνώση αγγλικών και 
χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Βιογραφικά: info@iaponiki.gr.

Δ  ΑΘΗΝΑ
Εως και σήμερα, αργά το μεσημέ
ρι, υποβάλλονται οι αιτήσεις για την 
πρόσληψη ενός συντηρητή έργων 
τέχνης (με εμπειρία στον λίθο) στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, θα υ
πογράφει' σύμβασης εργασίας έως ας 
15 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να έχουν πτυχίο ΑΕΙ συντήρησης αρ
χαιοτήτων, προϋπηρεσία τουλάχιστον 
έξι μηνών και καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ στα τρία βασικά αντικείμενα (ε
πεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά 
φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου). Τηλέ
φωνο: 2103315620.

I ΑΘΗΝΑ 
Δυνατότητα εργασίας σε πέντε εκ
προσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων 
προσφέρει η Infoassist. Οι υποψήφιοι 
για ας θέσεις πρέπει να διαθέτουν α
πολυτήριο τίτλο μέσης εκπαίδευσης, 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
τηλεφωνικές πωλήοεις τουλάχιστον 
έξι μηνών και καλή γνώση αγγλικών. 
Τηλέφωνο: 2108099500.

Δ  ΜΑΡΚ0Π0ΥΛ0
Την πρόσληψη ενός καθηγητή Φυ
σικής Αγωγής (ελληνικών χορών) 
προωθεί για 12 μήνες ο Δήμος Μαρ- 
κόπουλου - Μεσογαίας. Εντός των 
προσεχών ημερών οι αιτήσεις. Α 
παραίτητα είναι το πτυχίο Τμήματος 
Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στους 
παραδοσιακούς χορούς και η προϋ
πηρεσία. Τηλέφωνο: 2299020124.

mailto:info@iaponiki.gr
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ΣΥΝ ΤΟ Μ Α

I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τα καταστήματα γυναικείων υποδη
μάτων Celebrity Stores στη Θεσσαλο
νίκη αναζητούν τέσσερις ηωλήτριες. 
Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να έ
χουν απολυτήριο Λυκείου, γνώσεις 
αγγλικών και Η/Υ και προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις. Απαραίτητη είναι η 
κάρτα ανεργίας, καθώς οι προσλήψεις 
θα γίνουν μέσω ΟΑΕΑ Οι ενδιαφε
ρόμενες θα πρέπει να είναι ηλικίας 
από 25 έως 30 ετών. Η αποστολή 
βιογραφικών γίνεται ηλεκτρονικά: 
info@kalpakidis.eu.

I ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Το ξενοδοχείο «Halkidiki Palace» 
στη Χανιώτη Χαλκιδικής επιθυμεί 
να προσλάβει έναν μάγειρα και μια 
λαντζιέρα. Για τη θέση του μανειρα 
απαιτείται προϋπηρεσία σε εστιατό
ρια ή ξενοδοχεία, ενω για τη θέση 
της λαντζιέρας η εμπειρία δεν είναι 
απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέ
τουν βιβλιάριο υγείας. Επιθυμητές 
οι γνώσεις αγγλικών. Τηλέφωνο: 
2374054110.

I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Το ιατρείο ορθοδοντικής Μανουκά- 
κης στη Θεσσαλονίκη αναζητά έναν 
πτυχιούχο οδονηατρυ (ΑΕΙ) έως 35 
ετών. Οοοι ενδιαφέμονται θα πρέπει 
να γνωρίζουν καλά αγγλικά και να 
διαθέτουν κάρτα ανεργίας οε ισχύ. 
Η αποστολή βιογραφικών γίνεται 
μέσω email στο: im@manoukakis. 
gr. Πληροφορίες στο: 2310210220.

i ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το κομμωτήριο Monalisa στη Θεσσα
λονίκη ζητά να προσλάβει έναν υπάλ
ληλο υποδοχής για πλήρη απασχό
ληση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, να γνωρίζουν καλά αγ
γλικά και Η/Υ, ενώ η προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχο πόστο θα δώσει προβάδι
σμα για άμεση πρόσληψη. Αποστολή 
βιογραφικου. info@monalisahair.gr.

mailto:info@kalpakidis.eu
mailto:info@monalisahair.gr
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ΣΥΝ ΤΟ Μ Α

I Ν.ΑΓΧΙΑΛΟ Σ
Εναν μάγειρα και έναν 
υπάλληλο για το  bar (ά
ντρα ή γυναίκα) ζητά να 
προσλάβει εστιατόριο bar 
στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. 
Ζητείται προϋπηρεσία σε 
σχετική θέση. θα προ
τιμηθούν κάτοικοι Μα
γνη σ ία ς . Β ιογραφ ικά: 
kw nstan tinos2139 5 @  
gmail.com.

I ΒΟΛΟΣ
Με έναν πωλητή/τρια θα 
ενισχύσει η εταιρία υπο
δημάτων Dexim το κατά
στημά της στον Βόλο. Οι 
γνώσεις αγγλικών και χει
ρισμού Η/Υ είναι υποχρε
ωτικές. Βιογραφικά στη 
διεύθυνση: DEXIM Α.Ε.. 
22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - 
Λαμίας, Αγιος Στέφανος 
Αττικής, 14510.
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I ΚΟΣ
Νέο προσωπικό, έως 35 ετών, 
ζητά η εταιρία Mikel για εργα
σία σε κατάστημά της στην Κω. 
Συγκεκριμένα, θα προσλάβει 
έναν υπεύθυνο καταστήμα
τος, δύο άτομα με εμπειρία στο 
σέρβις, έναν μπαρίστα, έναν 
ταμία και έναν για κουζίνα. 
Βιογραφικά (με φωτό) στο fax: 
22410534020.

I I ΡΟΔΟΣ
Το ξενοδοχείο «Irene Palace» 
στα Κολύμπια της Ρόδου ανα
ζητά για εργασία κατά την κα
λοκαιρινή σεζόν έναν υπάλληλο 
υποδοχής. Απαιτείται η γνώση 
αγγλικών, γαλλικών, γερμανι
κών. Παρέχεται ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών. Περισσότε
ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2241056266.
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Δ  ΑΡΤΑ
Εναν μηχανοτεχνίτη (ΔΕ) 
με δίπλωμα και άδεια ά
σκησης επαγγέλματος θα 
προολάβει η ΔΕΗ για τον 
Υδροηλεκτρικό Σταθμό 
Πουρναρίου (συγκρότη
μα Αράχθου). Η σύμβαση 
θα διαρκέσει οκτώ μήνες. 
Εντός τω ν ημερών η υ
ποβολή αιτήσεων. Τηλ.: 
2681082461.

| IQANMNA
Το κομμωτήριο Vogue, 
που βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης των Ιωαννίνων, 
ζητά να προολάβει έναν 
κομμωτή ή μια κομμώτρια 
για μόνιμη εργασία. Από 
τους ενδιαφερομένους για 
την εξασφάλιση της θέσης 
απαιτείται η εμπειρία. Πε
ρισσότερες πληροφορίες 

στο 6972613407.
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ΣΥΝ ΤΟ Μ Α

I ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Η Microfill Ζαφρανάς Α.Ε. 
ζητά να εντάξει στο δυνα
μικό της έναν πρακτικό 
μηχανικό (συντηρητής 
γ ' τάξεως ή ανωτέρας) με 
πτυχίο μηχανικού βιομη
χανικών εγκαταστάσεων 
ή εργαλειομηχανών ή 
μηχανολόγου. Η θέση α- 
Φορο την κάλυψη βάρδιας 
εργοστασίου στην περιοχή 
της Κορίνθου. Από τους 
ενδιαφερομένους απαι
τούνται η άδεια άσκησης 
επαγγέλματος και η προϋ
πηρεσία τουλάχιστον δύο 
ετών στην ειδικότητα αυτή. 
Οι άνδρες υποψήφιοι θα 
πρέπει να έχουν εκπΛη- 
ρωμένες τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις τους. Τηλέ
φωνο: 2741026573.

Δ  ΚΥΛΛΗΝΗ
Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλ
λήνης ανακοινώνει όη θα 
προσλάβει δύο συνοδούς 
απορριμματοφόρων (ΔΕ), 
με συμβάσεις δύο μηνών, 
για την κάλυψη των ανα
γκών των υπηρεσιών του. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν ηλικία από 18 έως 
65 ετών. Απαραίτητα δι- 
καιολογητικά: φωτοτυπία 
ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 
AM ΙΚΑ, υπεύθυνη δήλω
ση Ν. 3584/07, βεβαίωση 
ανεργίας, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστα
σης. Η υποβολή των αι
τήσεων και των δικαιολο- 
γπυκών πραγματοποιείται 
αυτοπροσώπως στα γρα
φεία του δήμου στη δι
εύθυνση: Πολυτεχνείου 
2, Τ.Κ. 27053, Λεχαινά. 
Η διαδικασία θα διαρκέ
σει έως την Παρασκευή 
3 Απριλίου. Τηλέφωνο: 
2623360820.
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ΤΣΙΝΤβΜΑ__________ |

I ΠΑΡΓΑ
Με έναν σεφ ηλικίας έως 42 ετών 
θα ενισχυθεί ίο ξενοδοχείο «(Adam’s 
Hotel» στην Πάργα. Οι ενδιαφερόμε
νοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα 
από μαγειρική σχολή και προϋπηρε
σία σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέ
ρων. Οι γνώσεις ζαχαροπλαστικής 
και η εμπειρία σε σύγχρονη ελληνι
κή κουζίνα θα θεωρηθούν επιπλέον 
προσόντα. Το ξενοδοχείο παρέχει 
διαμονή και διατροφή. Πληροφορί
ες: 6947528949.

I ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστία- 
σης Mikel ζητά να προολάβει άμεσα 
δύο σερβιτόρους με εμπειρία και 
έναν barista για το παράρτημά της 
στην Καλαμάτα. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 
έως 35 ετών. Επιθυμητές οι γνώ 
σεις αγγλικών. Βιογραφικά με επι- 
συναπτόμενη φωτογραφία στο fax: 
2410534020.

I ΠΑΞΟΙ
To snak bar «Ακης» στους Παξούς 
αναζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 
(Μάιος έως Σεπτέμβριος) ένα άτομο 
με γνώσεις παρασκευής κρέπας και 
σάντουιτς και έναν μπουφετζή. Α 
παραίτητες η εμπειρία σε αντίστοιχο 
πόστο και οι γνώσεις αγγλικών. Σε 
κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να διαθέτουν βιβλιάριο 
υγείας σε ισχύ. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6972302625.

| ΕΛ0ΥΝΤΑ
Το ξενοδοχείο «Domes o f Elounda» 
στην Ελούντα Λασιθίου θα προολάβει 
για τη θερινή σεζόν έναν executive 
housekeeper, έναν υπάλληλο δημο
σίων σχέσεων και έναν υπάλληλο 
υποδοχής. Απαραίτητα το πτυχίο 
από τουριστική σχολή και οι γνώσεις 
αγγλικών. Επιπλέον, απαπείται πολυ
ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχεία τεσσάρων ή πέντε α
στέρων. Fax: 2841041603.


