ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

19/08/2019 ΕΩΣ 25/08/2019
Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της EqualSociety σας παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης
γι’ αυτήν την εβδομάδα στανησιά του Ιονίου. Το πάζλ των ειδικοτήτων συνθέτουν θέσεις που απευθύνονται σε διάφορους
τομείς,μάγειρες, πωλητές, σερβιτόρους , οδηγούς , διανομείς,καμαριέρες,ζαχαροπλάστεςκ.α

Η πληροφορία της εβδομάδας:

Κοινωνικό Τιμολόγιο: Πότε λήγει η προθεσμία
Ως το τέλος Σεπτεμβρίου μετά την παράταση πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό
Τιμολόγιο οι δικαιούχοι, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων των προϋποθέσεων που
πρέπει να πληρούν. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν
αίτηση κάθε χρόνο σε προθεσμία ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου
εισοδήματος, η οποία έληξε στο τέλος Ιουλίου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ www.idika.gr (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης), η οποία αναμένεται σύντομα να ανοίξει την εφαρμογή για την υποβολή των
αιτήσεων με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του 2018.
Υπενθυμίζεται ότι με την τελευταία υπουργική απόφαση του 2018 ορίστηκαν δύο κατηγορίες δικαιούχων
του ΚΟΤ: Στην πρώτη κατηγορία (ΚΟΤ Α’) εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και δικαιούνται έκπτωση 0,075 ευρώ ανά κιλοβατώρα στη χρέωση
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δεύτερη (ΚΟΤ Β’) εντάσσονται καταναλωτές που πληρούν
συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για την κατηγορία αυτή η έκπτωση είναι 0,045 ευρώ
ανά κιλοβατώρα.

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

1.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητο
δίπλωμα
μοτοποδηλάτου.
2.

DELIVERY

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τηλ.
Επικοινωνίας: 2661072087
Αποστολή
βιογραφικού: info@bellavis
tahotel.gr

Από το ξενοδοχείο’’Bella
Vista’’στις Μπενίτσες.

Τηλ.
Επικοινωνίας: 2661045150,
6955460272
Αποστολή βιογραφικού:

Από την ψησταριά ’’Πίτα
του Παππού’’.

spirosvar@gmail.com
Απαραίτητα προσόντα:
3.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Παραλαβή

προϊόντων και
τακτοποίηση
στους χώρους της

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Ikos
Resorts’’στη Δασιά.

αποθήκης
 Μεταφορά

προϊόντων στα
τμήματα του
ξενοδοχείου
ανάλογα με τις
οδηγίες του
προϊσταμένου
αποθήκης
 Έλεγχος και
διασφάλιση της
ποσοτικής και
ποιοτικής
παραλαβής των
προϊόντων που
παραδίδονται στην
αποθήκη
 Διατήρηση του
χώρου εργασίας
και του χώρου
αποθήκευσης σε
άριστη κατάσταση
 Βοήθεια σε όλες
τις εργασίες που
σχετίζονται με το
τμήμα ανάλογα με
τις οδηγίες του
προϊσταμένου

αποθήκης

4.

GROOM

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

5.

A’ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

7.

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

BARMAN

Από Beach Bar στο
Κομμένο.

Τηλ.
Επικοινωνίας: 6932332233
Αποστολή
βιογραφικού: niklipa@hot
mail.com

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Από την εταιρεία ’’My
Services’’.

Τηλ.
Επικοινωνίας: 6932332233
Αποστολή
βιογραφικού: niklipa@hot
mail.com

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
6.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Τηλ.
Επικοινωνίας: 6932332233
Αποστολή

Από Beach Bar στο
Κομμένο.

Από Beach Bar στο
Κομμένο.

βιογραφικού: niklipa@hot
mail.com
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
8.

Αποστολή
βιογραφικού: niklipa@hot
mail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
9.

10.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ

Τηλ.
Επικοινωνίας: 2661031011
Από το ξενοδοχείο ’’Corfu
Mare’’ στο
Κεφαλομάντουκο.

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού:
Τηλ.
Επικοινωνίας: 6944285864,
2661081716

Από το εστιατόριο
’’Βεράντα’’ στα Μουράγια.

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Τηλ.Επικοινωνίας:
2661091850
Αποστολή

Από το
ξενοδοχείο’’Golden Mare

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ
11.

Από Beach Bar στο
Κομμένο.

Αποστολή
βιογραφικού: info@corfum
are.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

Τηλ.
Επικοινωνίας: 6932332233

βιογραφικού: info@golden
marecorfu.com
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
12.

ΨΗΣΤΗΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
13.

14.

ΒΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τηλ.Επικοινωνίας:
6955460272
Αποστολή
βιογραφικού: spirosvar@g
mail.com

Τηλ.Επικοινωνίας:
6955460272
Αποστολή
βιογραφικού: spirosvar@g
mail.com

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητα
προσόντα δίπλωμα
οδήγησης

Corfu’’ στο Μπαρμπάτι.

Αποστολή βιογραφικού:
cfugreenmotion@gmail.com

Από την ψησταριά ’’Πίτα
του παππού’’.

Από την ψησταριά ’’Πίτα
του παππού’’.

Από την εταιρεία
ενοικιάσεων αυτοκίνητων
‘’Green Motion’’ στο
αεροδρόμιο.

15.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
 Απαραίτητη η
γνώση μιας ξένης
γλώσσας
(Αγγλικά).

Τηλ.Επικοινωνίας:
6981250130, 2661023573
Αποστολή βιογραφικού:
info@diverbeer.gr

Από την μπυραρία’’ Diver
’’στην παλαιά πόλη της
Κέρκυρας.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πανεπιστημιακές

16.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

σπουδές (ΑΕΙ /
ΤΕΙ / ιδιωτικό
κολέγιο), κατά
προτίμηση στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2-4
ετών στον χώρο
των
καταστημάτων
λιανικής και σε
θέση με ευθύνη
ομάδας
 Ισχυρές ηγετικές
ικανότητες και

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
Κωτσόβωλος.

επιχειρηματικός
προσανατολισμός
 Πολύ καλές
επικοινωνιακές και
οργανωτικές
δεξιότητες
 Καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας
και χρήσης H/Y

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο



17.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’





τουριστικής
σχολής
(επιθυμητό)
Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1
έτους σε
αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχείο
Καλή γνώση
αγγλικών
Ευχάριστη
προσωπικότητα
και παρουσία
Πνεύμα

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’ Mon
Repos Palace «Art
Hotel’’.

συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Επαγγελματική
συμπεριφορά

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία και

18.

Β’ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

καλή γνώση της
μεσογειακής
κουζίνας
 Δημιουργικότητα
και φαντασία
 Επαγγελματική
συμπεριφορά,
πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Γνώση και
προϋπηρεσία σε
κουζίνα με
λειτουργία buffet
(γνώση ζεστής ή
κρύας κουζίνας)

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
μονάδα ’’Mayor Capo Di
Corfu’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Δίπλωμα



19.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ








οδήγησης Δ'
κατηγορίας για
λεωφορεία
(απαραίτητο)
Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1
έτους σε
αντίστοιχη θέση
Γνώση αγγλικών
(επιθυμητή)
Ευχάριστη
προσωπικότητα
και παρουσία
Πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας
Επαγγελματική
συμπεριφορά

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
μονάδα’’ Mayor Pelekas
Monastery’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Domes Miramare Corfu ’’.

Απαραίτητα προσόντα:
20.

BARTENTER

 Απόφοιτος

τουριστικής
σχολής

 Πτυχίο bartender
 Άριστη γνώση








παρασκευής
cocktails με
προϋπηρεσία σε
υψηλής
γαστρονομίας
εστιατόρια
WSET πιστοποίηση
Απαραίτητη η
πολύ καλή γνώση
της αγγλικής και
προαιρετικά μίας
δεύτερης ξένης
γλώσσας
Ανάλογη
προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2
ετών σε
ξενοδοχεία
πολυτελείας ή σε
αντίστοιχη θέση
σε υπηρεσίες
εστίασης
Ευγένεια,
ευχάριστη και
φιλική
προσωπικότητα

 Πνεύμα

ομαδικότητας και
συνεργασίας
 Προσεγμένη
εμφάνιση,
καθαριότητα
 Προσανατολισμέν
ος/η στην
εξυπηρέτηση και
την ικανοποίηση
του πελάτη

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη

21.

PASTRY A’

προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2
ετών σε fine
dining εστιατόριο
ή à la carte
εστιατόριο
ξενοδοχείου 5*
 Γνώση και τήρηση
διαδικασιών
υγιεινής και
ασφάλειας
 Καλή γνώση της

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’
Domes Miramare Corfu’’.

αγγλικής γλώσσας
 Προσαρμοστικότητ









α στο περιβάλλον
εργασίας
Προσφορά και
διάθεση
υπηρεσιών
υψηλών
προδιαγραφών
Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας
Προσεγμένη
εμφάνιση,
καθαριότητα
Επαγγελματισμός

Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος

22.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ A LA CARTE

τουριστικής
σχόλης
 Απαραίτητη η
πολύ καλή γνώση
της αγγλικής και
προαιρετικά μίας
δεύτερης ξένης

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’
Domes Miramare Corfu’’.

γλώσσας
 Απαραίτητη η












προϋπηρεσία σε
fine dining à la
carte εστιατόρια ή
σε εστιατόρια
ξενοδοχείων
πολυτελείας / 5
αστέρων
Προϋπηρεσία ως
room butler σε
ξενοδοχεία 5
αστέρων
Άριστη γνώση
τεχνικών service
Ευγένεια,
ευχάριστη και
φιλική
προσωπικότητα
Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας
Προσεγμένη
εμφάνιση,
καθαριότητα
Προσανατολισμέν
ος-η στην
εξυπηρέτηση και

την ικανοποίηση
του πελάτη

Απαραίτητα προσόντα:
 Eπαγγελματική





23.

ΟΔΗΓΟΣ








άδεια οδήγησης Γ'
• Δ' • Ε'
κατηγορίας
Πιστοποίηση ΠΕΙ
(πιστοποιητικό
επαγγελματικής
ικανότητας)
Κάρτα
ταχογράφου
Υπευθυνότητα και
αγάπη για τα
παιδιά
Απόφοιτος
λυκείου ή ΙΕΚ
Εμπειρία
οδήγησης
μεγάλων
οχημάτων και
χειρωνακτικής
εργασίας
Επικοινωνιακός,

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το Χαμόγελο του
παιδιού.

οργανωτικός,
έμπιστος, σοβαρός
και ευγενικός
χαρακτήρας

Απαραίτητα προσόντα:

24.

ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΣ

 Ικανότητα
διαμόρφωσης
σχέσεων
ασφάλειας και
εμπιστοσύνης
με τα παιδιά
 Ανεπτυγμένη
παιδαγωγική
αντίληψη
 Υψηλή
προσαρμοστικό
τητα
 Σωματική
αντοχή και
δραστηριότητα
 Συναισθηματικ
ή
ανθεκτικότητα
 Μεθοδικότητα
 Ικανότητα

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το Χαμόγελο του
παιδιού.

σύναψης υγιών
συνεργατικών
σχέσεων

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη η

25.

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ

προϋπηρεσία σε
ανάλογη θέση
 Γνώση της
αγγλικής γλώσσας
 Πτυχίο ανάλογης
σχολής

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Louis
Corcyra Beach’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το αεροδρόμιο
Κέρκυρας.

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε

26.

BARISTA

αντίστοιχη θέση
 Γνώση αγγλικών
 Δεξιότητες
επικοινωνιακές,
εξυπηρέτησης
πελατών και
πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:




27.

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ


Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1
έτους σε
αντίστοιχη θέση
Καλή γνώση
αγγλικών
(επιθυμητή η
γνώση και άλλης
ξένης γλώσσας)
Δεξιότητες
ομαδικότητας,
επικοινωνιακές,
εξυπηρέτησης
πελατών και
πωλήσεων

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το αεροδρόμιο
Κέρκυρας.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το αεροδρόμιο
Κέρκυρας.

Απαραίτητα προσόντα:
 Επιθυμητή η

28.

ΤΑΜΙΕΣ

προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
 Kαλή γνώση
αγγλικών
(επιθυμητή η
γνώση και άλλης

ξένης γλώσσας)
 Δεξιότητες

επικοινωνιακές,
εξυπηρέτησης
πελατών και
πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία

29.

SUPERVISOR

τουλάχιστον ενός
(1) έτους σε
αντίστοιχη θέση
ευθύνης
 Γνώση αγγλικών
 Δεξιότητες
ομαδικότητας,
διαχείρισης
ομάδας,
εξυπηρέτησης
πελατών και
πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:
30.

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

 Προϋπηρεσία σε

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το αεροδρόμιο
Κέρκυρας.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’lti
Louis Grand Glyfada’’.

ανάλογη θέση
 Γνώση της

αγγλικής γλώσσας

 Πτυχίο ανάλογης

σχολής
 Γνώση του
συστήματος
HACCP

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε

ανάλογη θέση

 Γνώση της

31.

Α’& Β’ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

αγγλικής γλώσσας
 Πτυχίο ανάλογης
σχολής
 Γνώση του
συστήματος
HACCP

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’lti
Louis Grand Glyfada’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα’’ Ninos Hotels’’.

Απαραίτητα προσόντα:
32.

OPERATION MANAGER

 Πτυχίο ανώτατης

ή ανώτερης
σχολής

τουριστικών
επαγγελμάτων,
εσωτερικού ή
εξωτερικού
 Γνώση της
αγγλικής και
γερμανικής
γλώσσας
 Χρήση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
(Windows,
Internet κτλ.)
 Εμπειρία
τουλάχιστον 10
ετών σε παρόμοια
θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ανώτερης

33.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ

ή ανώτατης
σχολής
τουριστικών
επαγγελμάτων
 Γνώση μίας
τουλάχιστον ξένης

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα’’ Ninos Hotels’’.

γλώσσας
 Εμπειρία

τουλάχιστον 5
ετών σε παρόμοια
θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Απολυτήριο

λυκείου

 Βασικές γνώσεις

34.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

χειρισμού Η/Υ
 Καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας
 Ικανότητες
επικοινωνίας και
ομαδικής εργασίας

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
’’ΜΕΤΡΟ’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’
’’ Domes Miramare
Corfu’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο

35.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

τουριστικής
κατεύθυνσης
 Άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας
και της ελληνικής

 Επιθυμητή η

γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας
(γαλλικών /
γερμανικών), η
γνώση ρωσικών
θα θεωρηθεί
πρόσθετο προσόν
 Τριετής
τουλάχιστον
επαγγελματική
εμπειρία σε
ανάλογη θέση σε
μεγάλες
ξενοδοχειακές
μονάδες 5
αστέρων
 Πολύ καλή γνώση
Η/Υ, ιδιαίτερα
επιθυμητή η
γνώση του
συστήματος Opera
 Ευγένεια,
ευχάριστη και
φιλική
προσωπικότητα,
προσανατολισμένη
στην εξυπηρέτηση

και την
ικανοποίηση του
πελάτη
 Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας
 Προσεγμένη
εμφάνιση

Απαραίτητα προσόντα:
 Τουλάχιστον 2

36.

MAITRE

σεζόν
προϋπηρεσίας σε
αντίστοιχη θέση
(reception / guest
relations)
 Άριστες
ικανότητες
επικοινωνίας και
εμπειρία στις
δημόσιες σχέσεις
 Ευχάριστη
προσωπικότητα με
άριστη ικανότητα
επικοινωνίας με
σκοπό την άμεση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την
εταιρεία’’AegeoSpas –
Leading Spa Management
Solutions .’’

εξυπηρέτηση των
πελατών και την
αύξηση των
πωλήσεων
 Προσεγμένη
επαγγελματική
εμφάνιση, πνεύμα
ομαδικότητας και
ικανότητα άριστης
συνεργασίας με
τους συναδέλφους
 Άριστη γνώση της
αγγλικής
γλώσσας, η γνώση
επιπλέον γλώσσας
είναι απαραίτητη
(κατά προτίμηση
γερμανικών ή
γαλλικών)

Απαραίτητα προσόντα:
37.

 Άριστη γνώση της

GROOM/BELLBOY

αγγλικής γλώσσας
και της ελληνικής
 Διετής
τουλάχιστον

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’
’’ Domes Miramare
Corfu’’.









επαγγελματική
εμπειρία σε
ανάλογη θέση σε
μεγάλες
ξενοδοχειακές
μονάδες 5
αστέρων
Πολύ καλή γνώση
Η/Υ
Ευγένεια,
ευχάριστη και
φιλική
προσωπικότητα,
προσανατολισμένη
στην εξυπηρέτηση
και την
ικανοποίηση του
πελάτη
Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας
Προσεγμένη
εμφάνιση
Δίπλωμα
οδήγησης

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 Άριστη γνώση της



38.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ









φορολογικής
νομοθεσίας
(ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ,
ΕΛΠ, ΦΠΑ)
Εξοικείωση με τη
χρήση λογιστικών
προγραμμάτων και
συστημάτων ERP /
CRM
Άριστη γνώση
αγγλικών
Εξοικείωση με τη
χρήση Microsoft
Office
Άνεση στην
επικοινωνία
5ετής
προϋπηρεσία σε
μηχανογραφημένο
λογιστήριο
Γνώση των
προγραμμάτων
της Εpsilon Net θα

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το λογιστικό γραφείο
’’Φωτεινάτος Γεράσιμος’’.

εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Απαραίτητα προσόντα:
 Κάτοχος πτυχίου



39.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ









ΑΕΙ/ΤΕΙ
ηλεκτρολογίας
Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3
χρόνων σε
αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχεία
κατά προτίμηση σε
μεγάλες εποχικές
μονάδες
Γνώση της
αγγλικής γλώσσας
Γνώση Η/Υ
Ικανότητες
οργάνωσης και
διοίκησης
Γνώσεις προτύπων
ISO, HACCP,
διαχείριση υλικών
συντήρησης
Άριστες γνώσεις
αντλιοστασίων /

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχειακό
συγκρότημα ’’Sandy
Beach & Villas’’.

μηχανοστασίων,
ηλεκτρολογικών,
καθώς και γενικές
τεχνικές γνώσεις
και
κατασκευαστικές
δεξιότητες
 Δίπλωμα
οδήγησης

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο

40.

SOUS CHEF

αναγνωρισμένης
σχολής μαγειρικής
 Τουλάχιστον 2
χρόνων
προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση (a
la carte και allinclusive) με
ιδιαίτερες γνώσεις
στη μεσογειακή
κουζίνα
 Γνώση και πείρα
σε κοστολογήσεις,
παραγγελίες,

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
μονάδα’’ Mayor Capo Di
Corfu’’.










παραλαβές,
σωστές συνθήκες
αποθήκευσης και
συντήρησης των
τροφίμων
Γνώση και
εφαρμογή των
διεθνών κανόνων
ασφάλειας και
υγιεινής
Υψηλό πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας,
αποτελεσματικότη
τα κάτω από
συνθήκες πίεσης
και υψηλές
απαιτήσεις
Πολύ καλή γνώση
αγγλικών
Ευελιξία και
προσαρμοστικότητ
α
Επαγγελματική
συμπεριφορά και
προσεγμένη
εμφάνιση

41.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΤΑΜΙΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2
ετών σε
αντίστοιχη θέση
 Επικοινωνιακές
δεξιότητες με
ποιοτική
εξυπηρέτηση προς
τους
καταναλωτές.
 Διερεύνηση
αναγκών των
πελατών και
προώθηση
προϊόντων
συμφώνα με την
πολιτική της
εταιρίας
 Βασικές γνώσεις
χειρισμού Η/Υ
 Καλή γνώση
Αγγλικής Γλωσσάς
 Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικού:
Email: leto_kerkira@hotmail.
com

Από το πολυκατάστημα
’’Λητώ’’ στη Κέρκυρα.

42.

BARTENDER

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Ikos
Resorts’’στη Δασιά.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Ninos
Hotels’’ στην Κέρκυρα.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Ninos
Hotels’’ στην Κέρκυρα.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο τεχνικής

43.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

σχολής
 Εμπειρία
τουλάχιστον 2
ετών σε παρόμοια
θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ανώτερης

44.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

σχολής
τουριστικών
επαγγελμάτων,
εσωτερικού ή
εξωτερικού
 Γνώση 1
τουλάχιστον ξένης
γλώσσας
(γραπτώς &
προφορικώς)
 Εμπειρία
τουλάχιστον 5

ετών σε παρόμοια
θέση

45.

46.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’& Γ’

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
Απαραίτητα προσόντα:
 Επιθυμητές
σπουδές ΑΕΙ/ ΤΕΙ/
ΙΕΚ
 Επιθυμητή
εργασιακή
εμπειρία σε
ανάλογη θέση
 Καλή γνώση
Αγγλικής
γλώσσας
 Καλή γνώση Η/Υ
 Ανεπτυγμένη
ικανότητα
επικοινωνίας και
οργάνωσης
 Ανάληψη
πρωτοβουλιών και
ομαδική
συνεργασία για
την επίτευξη

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Ikos
Resorts στη Δασιά.

Από το κατάστημα
’’Sneaker 10’’ στη
Κέρκυρα.

αποτελεσμάτων
 Αυτοπαρακίνηση

και υπευθυνότητα

 Ευελιξία

Απαραίτητα προσόντα:
 Γνώση της

αγγλικής γλωσσάς

47.

KIDS ANIMATOR

 Εμπειρία

τουλάχιστον 2
ετών σε παρόμοια
θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Ninos Hotels’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Ninos Hotels’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ανώτερης

48.

GUEST RELATIONS

ή ανώτατης
σχολής
 Γνώση της
αγγλικής και της
γερμανικής
γλώσσας
 Χρήση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
(Windows,

internet κτλ.)
 Εμπειρία

τουλάχιστον 3
ετών σε παρόμοια
θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ανώτερης

49.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ή ανώτατης
σχολής
τουριστικών
επαγγελμάτων
 Γνώση
τουλάχιστον 2
ξένων γλωσσών
(γραπτά και
προφορικά)
 Χρήση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
(Windows,
internet κ.λπ.)
 Εμπειρία
τουλάχιστον 5
ετών σε παρόμοια

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Ninos Hotels’’.

θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Άδεια εργασίας





50.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ





51.

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97
σε ισχύ
Δυνατότητα για
πλήρη ή μερική
απασχόληση
Απολυτήριο
λυκείου
Γνώση αγγλικών
(επιθυμητή, αλλά
όχι απαραίτητη)
Eκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις (για
τους άντρες
υποψηφίους)

Απαραίτητα προσόντα:
 Οργανωτικές και
Διοικητικές
Ικανότητες
 Επικοινωνιακό

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία’’ Brink's
Hellas’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
Parfois’’στη Κέρκυρα.

χαρακτήρα με
ομαδικό πνεύμα
 Τουλάχιστον 3
χρόνια
προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
 Γνώση του χώρου
των αξεσουάρ και
της μόδας
 Πολύ καλή γνώση
Αγγλικών και
χρήση Η/Υ

52.

53.

54.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ /ΣΣΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Τηλ.Επικοινωνίας:26610
36684

Από το κατάστημα
’’Mothercare’’ στη
Κέρκυρα.

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία
’’Grecotel’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πανεπιστημιακές
σπουδές (ΑΕΙ /
ΤΕΙ / Ιδιωτικό
Κολλέγιο) κατά

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
«Κωτσόβολος» Κέρκυρας.

55.

CARTAIN

προτίμηση στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 - 4
έτη στο χώρο των
καταστημάτων
λιανικής σε θέση
με ευθύνη
ομάδας.
 Ισχυρές ηγετικές
ικανότητες και
επιχειρηματικό
προσανατολισμό.
 Πολύ καλές
επικοινωνιακές και
οργανωτικές
δεξιότητες.
 Καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας
και χρήσης H/Y.
Απαραίτητα προσόντα:
 Εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχεία 4η
5 αστέρων
 Πού καλή γνώση
Αγγλικής Γλώσσας

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία
’’Grecotel’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαιτούμενη





56.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ





προϋπηρεσία το
λιγότερο 2
χρόνων σε
ανάλογη θέση
Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ /
ΙΕΚ στον τομέα
της Τεχνολογίας
Άριστη ικανότητα
διάγνωσης και
επίλυσης βλαβών,
καθώς και
συναρμολόγησης
και
αποσυναρμολόγησ
ης επιτραπέζιων
και φορητών
υπολογιστών
Καλή ικανότητα
διάγνωσης και
επισκευής tablet
και λογισμικού
Android
Καλή γνώση
λειτουργικών
συστημάτων,

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα
’’Κωτσόβωλος’’.











λογισμικού
πακέτου
εφαρμογών Office
και υπηρεσιών
δικτύου LAN –
WAN
Άριστη τεχνική
κατάρτιση σε
προϊόντα,
υπηρεσίες και
λύσεις
πληροφορικής
Άριστες
επικοινωνιακές
δυνατότητες σε
ατομικό και
ομαδικό επίπεδο
Προθυμία,
υπευθυνότητα,
επαγγελματισμός
Επιθυμία
απόκτησης νέων
γνώσεων
Προσανατολισμός
στο ποιοτικό
αποτέλεσμα

57.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα
Κωτσόβωλος.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

EQUALSOCIETY
1.

2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
“E-GNOSIS”

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από
το AΣΕΠ και ιδιωτικό τομέα.
Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση
το κόστος του εκπαιδευτικού
υλικού και των εξετάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 3
στάδια:
 Εργαστήριο εργασιακής
συμβουλευτικής
 Εκπαίδευση (δίνεται
βεβαίωση κατάρτισης) στον
χώρο του τουρισμού, της
εστίασης, της τεχνολογίας,
των τροφίμων και των
ποτών,
 Δικτύωση με της τοπικές

Τηλ. Επικοινωνίας:
26450 22578

http://spoudazo.equalsociety.gr

Ώρες επικοινωνίας:
Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

EQUALSOCIETY
Τηλ. Επικοινωνίας:
26450 22578
Ώρες επικοινωνίας:
Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

https://www.equalsociety.gr/el/
prosexos/prosexos/parathyrostin-apasxolisi-se-lefkadakerkyra

επιχειρήσεις

3.

4 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

 Πλήρης απασχόληση για την
καλοκαιρινή σεζόν 2019
(από τέλος Απριλίου έως και
Σεπτέμβριο)

4.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

 Για καλοκαιρινή σεζόν 2019

5.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ, ΒΟΗΘΟΣ
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ &
ΒΟΗΘΟΣ






6.

ΣΕΦ, ΒΟΗΘΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΑ, ΨΗΣΤΗΣ &
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

Για σεζόν 2019,
Με γνώσεις σούβλας,
μισθός συζητήσιμος
Με γνώσεις σούβλας και
γύρου,
 για σεζόν 2019 (ΜάιοΟκτώβριο)
 Σεφ έως 2500€, βοηθός
μάγειρα έως 1300€, ψήστης
1800€

τηλ. Επικοινωνίας:
2645072383
Κα Μαρία Τσαουρδά
Υποβολή βιογραφικών με
φωτογραφία στο
info@crystalwaters.gr

Ξενοδοχείο Crystal Waters,
Νικιάνα

τηλ. Επικοινωνίας:
6975468955
Υποβολή βιογραφικών στο
savarese.tania735@gmail.com

Ξενοδοχειακή επιχείρηση Rouda
bay
Πόρος Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6983635559

εστιατόριο στην Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6971689618

εστιατόρια στην Βασιλική
Λευκάδος

7.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΕΣ &
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

 για σεζόν 2019 (ΜάιοΟκτώβριο)
 απαιτείται προϋπηρεσία,
χωρίς υποχρεώσεις
 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν 2019 (Μάιο –
Οκτώβριο)
 Πλήρης απασχόληση, σεζόν
2019,
 έως 45 ετών

8.

1 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

9.

3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

10.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ, ΥΠΟΔΟΧΗ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΑΡΔΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΣ
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ,
ΟΔΗΓΟΣ

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019,
 παρέχεται διαμονή, πρωινό
και διατροφή

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ –
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

 Για σεζόν 2019,
 θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία,
 σταθερές αποδοχές,
 ιδιωτική ασφάλιση

11.

12.

13.

2 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗ –
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, 1
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ3 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΚΑΦΕ

τηλ. Επικοινωνίας:
6971689618
τηλ. Επικοινωνίας:
2645097414/ 6948395317

εστιατόρια στην Βασιλική
Λευκάδος
Ξενοδοχείο στον Άγιο Νικήτα
Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6977203984
Κ. Βασίλης Κακλαμάνης

Ξενοδοχείο Ηλιοβασίλεμα,
κάθισμα Λευκάδα

Υποβολή βιογραφικών στο
vasilikihotels@gmail.com

Ξενοδοχείο στην Βασιλική
Λευκάδος

τηλ. Επικοινωνίας:
6944931831/6992273032

Crystal Clean για την περιοχή
Λευκάδας & Πρέβεζας

 Απασχόληση για σεζόν 2019
και όλο τον χρόνο

τηλ. Επικοινωνίας:
2645023193/ 6944374599
Υποβολή βιογραφικών στο
info@hotellefkas.gr

Lefkas Hotel, Λευκάδα

 Πλήρης απασχόληση για όλο
τον χρόνο,
 αμοιβή ανάλογα με τα

τηλ. Επικοινωνίας:
6974884116 κος Μιχάλης

Κεντρικό καφέ στην Λευκάδα

προσόντα

14.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ &
ΜΠΟΥΦΕ

15.

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

16.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΕΣ

17.

2 ΚΟΠΕΛΕΣ ΓΙΑ
ΜΠΟΥΦΕ-ΣΕΡΒΙΣ

18.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ

19.

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

 Πλήρης απασχόληση για όλο
τον χρόνο,
 απαιτούνται αγγλικά
 εμπειρία
 Πλήρης απασχόληση,
 με γνώση στην προετοιμασία
βαφής
 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019,
 απαιτείται προϋπηρεσία
 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019,
 20-30 ετών,
 παρέχεται διαμονή,
 αμοιβή 1000€,
 απαιτείται καλή γνώση
Αγγλικών
 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019,
 παρέχεται διαμονή
 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019,
 απαιτείται εμπειρία
 γνώση σε κρύα πιάτα

τηλ. Επικοινωνίας:
6974884116 κος Μιχάλης
Τηλ. Επικοινωνίας:
6947606607
τηλ. Επικοινωνίας:
6931149387

τηλ. Επικοινωνίας:
6939355235

τηλ. Επικοινωνίας:
6939355235
τηλ. Επικοινωνίας:
6942585783
Υποβολή βιογραφικών
il.melas@gmail.com

Κεντρικό καφέ στην Λευκάδα

Φανοποιείο στην Λευκάδα
Συνεργείο γενικού καθαρισμού

σνακ– μπαρ στην Βασιλική,
Λευκάδος

σνακ – μπαρ στην Βασιλική,
Λευκάδος
Εστιατόριο ξενοδοχείου στη
Βασιλική Λευκάδος

20.

2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΠΟΥΦΕ

21.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

 Πλήρης απασχόληση για
μόνιμη εργασία.
 Άνω των 25 ετών.
 Απαιτείται προϋπηρεσία
 γνώση Αγγλικών.
 Πλήρης απασχόληση, μόνιμη
εργασία

Τηλ. Επικοινωνίας:
26450 22882
Υποβολή βιογραφικών στο
Kostaspalyvos1@gmail.com
τηλ. Επικοινωνίας:
2645025282
Υποβολή βιογραφικών στο
eleftheriakolyva@gmail.com
τηλ. Επικοινωνίας:
2645025282
Υποβολή βιογραφικών στο
eleftheriakolyva@gmail.com

Καφέ V3 στην Λευκάδα

Κέντρο αισθητικής Ελευθερία
Κολυβά

22.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

 Πλήρης απασχόληση, μόνιμη
εργασία

23.

ΟΔΗΓΟΣ (1)

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.

24.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

 Μερική απασχόληση, μόνο
για Παρασκευή και Σάββατο

τηλ. Επικοινωνίας:
6936777286

Εταιρία καθαρισμού σκαφών
στην Λευκάδα

25.

ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

 Πλήρης απασχόληση, μόνιμη
εργασία

τηλ. Επικοινωνίας:
2645026492,
6980583822

Ψητοπωλείο στην πόλη της
Λευκάδος

Τηλ. Επικοινωνίας:
6971890814

Κέντρο αισθητικής Ελευθερία
Κολυβά

Αποθήκη Χονδρικής Φρούτων
Λευκάδα

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν 2019,
 απαιτούνται αγγλικά,
Ελληνικά
 προϋπηρεσία
 Προσφέρεται διαμονή και
ασφάλεια
 αμοιβή 900€

27.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (2)

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019,
 Δίπλωμα για ΙΧ και για
μηχανάκι

28.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΣΑΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΣΚΑΦΕΑ

 Πλήρης απασχόληση μόνιμη
εργασία

26.

29.

1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ1 ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

30.

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΕΤΩΝ 25 –
45

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019,
 απαιτείται προϋπηρεσία και
για τις 2 θέσεις
 αγγλικά για το σέρβις,
 παρέχεται διαμονή,
διατροφή και ασφάλεια
 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019, 1 Μαΐου έως τις
15 Οκτωβρίου,
 Ικανοποιητικός Μισθός
 Ασφάλιση ΙΚΑ Διαμονή

τηλ. Επικοινωνίας:
6976457661
Υποβολή βιογραφικών
t.fatouros7@gmail.com

Καφέ στην Βασιλική

τηλ. Επικοινωνίας:
6999902426

Acs στην Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6972834840

Ιδιώτης στον Άγιο Πέτρο

τηλ. Επικοινωνίας:
6978135413

τηλ. Επικοινωνίας:
6973223150

Παραδοσιακή ταβέρνα στο Νυδρί
Λευκάδος

Πλυντήρια Λευκού Ιματισμού Α.
Ραυτόπουλος, Λευκάδα

31.

1 ΠΩΛΗΤΡΙΑ

32.

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

33.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΣΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν 2019
 να γνωρίζει αγγλικά,
 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Έως 30 ετών
 Απαιτούνται αγγλικά
 Προσφέρεται εκπαίδευση,
διαμονή & ασφάλιση

34.

ΡΕΣΕΨΙΟΝ

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Απαιτούνται αγγλικά &
εμπειρία

35.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ
ΚΡΕΠΕΡΙ-ΚΑΦΕBURGER

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Θα προτιμηθούν άτομα με
αγγλικά & εμπειρία

τηλ. Επικοινωνίας:
6972491257 κα Ματίνα
Υποβολή βιογραφικών
matinamar@gmail.com

Κατάστημα με αξεσουάρ –
κοσμήματα Λευκάδα

Τηλ. Επικοινωνίας:
2645026025/ 6974900116

Εστιατόριο Burano, Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6973748048

Φωτογραφική εταιρία, Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6989563897

Allure hotel, Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6974473402
Υποβολή βιογραφικών με
φωτογραφία στο
georgebouk@yahoo.gr

Κρεπερί – καφέ στο Νυδρί,
Λευκάδα

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 6ωρη εργασία
 Αμοιβή 800€
 Προσφέρεται διαμονή

τηλ. Επικοινωνίας:
2645097040
Υποβολή βιογραφικών στο
pansionfiloxenia@gmail.com

τηλ. Επικοινωνίας:
6974486689

36.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

37.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Προσφέρεται διαμονή

38.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Απαιτείται εμπειρία και
εργασία σε ομάδα
 Προσφέρεται διαμονή,
ευέλικτο ωράριο, ασφάλιση
 Αμοιβή 850€

39.

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Για συγκομιδή και
συσκευασία

τηλ. Επικοινωνίας:
2682022088

Εταιρία παραγωγής ντομάτας
στο Άκτιο

40.

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

 Πλήρης μόνιμη απασχόληση.
 εσωτερική

τηλ. Επικοινωνίας:
6977704085

Μεγανήσι, Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6944235049

Ενοικιαζόμενα δωμάτια,
τσουκαλάδες, Λευκάδα

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην
Νικιάνα, Λευκάδα

καφέ μπαρ εστιατόριο Μικρό
Γιαλό, Λευκάδα

41.

ΚΟΠΕΛΑ

 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν
 Προσφέρεται διαμονή και
πρωινό,
 Ευέλικτο ωράριο
 αμοιβή 1200€

42.

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν
 Προσφέρεται διαμονή

τηλ. Επικοινωνίας:
6934489888

Λευκάδα

43.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν
 Απαιτούνται Αγγλικά

Τηλ. Eπικοινωνίας:
6972126225

Άγιο Νικήτα

3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ & 1
BARISTA

 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν
 Για το barista απαιτούνται
αγγλικά

τηλ. Επικοινωνίας:
6974558555/ 2645025784

Ξενοδοχείο στον άγιο Νικήτα και
στην Νικιάνα

ΠΩΛΗΤΗΣ EX VAN

 Πλήρης απασχόληση
 Γνώση λογισμικών
προγραμμάτων φορητής
τιμολόγησης
 3 χρόνια προϋπηρεσία σε
ανάλογη θέση πωλήσεων
 Επαγγελματικό δίπλωμα
οδήγησης Γ’ κατηγορίας

44.

45.

τηλ. Επικοινωνίας:
6974458024

Καφέ σνακ μπαρ στην Βασιλική

τηλ. Επικοινωνίας:
+30 2331077740
Υποβολή βιογραφικών στο
info@panini-foods.gr

Panini SA Πρέβεζα

 Εξαιρετικά επικοινωνιακά
χαρακτηριστικά

46.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ








47.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ







48.

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ



49.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

50.

ΚΡΕΠΑΔΟΡΟΣ




Πρωινή 6ωρη απασχόληση
Πτυχίο Οικονομικής σχολής
Άριστη γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή προϋπηρεσία όχι
απαραίτητη
Δίπλωμα πολιτικού ή
αρχιτέκτονα μηχανικού
Επιθυμητή εμπειρία αλλά όχι
απαραίτητη
Άριστη γνώση αγγλικών
Γνώση Microsoft Office
Γνώση Autocad
Δίπλωμα οδήγησης ή
δυνατότητα απόκτησης
κατόπιν πρόσληψης
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2
χρόνια σε κρύα-ζεστή
κουζίνα.
Αύγουστος – Σεπτέμβρης
2019
Ευχέρεια στην επικοινωνία
για την θερινή σεζόν 2019
Απαραίτητη γνώση αγγλικής
γλώσσας
Βραδινή βάρδια 18.00-

Υποβολή βιογραφικών:
afslefkas@gmail.com

Υποβολή βιογραφικών:
karfakimarianna@gmail.com

Λογιστικό γραφείο με έδρα την
Λευκάδα

Τεχνική και κατασκευαστική
εταιρεία.

Τηλ. Επικοινωνίας:
6978718416

Εστιατόριο στην Λευκάδα.

Τηλ. Επικοινωνίας:
6978718416

Εστιατόριο στην Λευκάδα.

Τηλ. Επικοινωνίας:

Κρεπερί στο κέντρο της

51.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

52.

ΑΝΤΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

53.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

06.00.
 Μισθός ανάλογος
προσόντων.
 Ασφάλιση.
 Ένσημα.
 Προϋπηρεσία σε συνεργείο
αυτοκινήτων
 Διατίθεται σπίτι

6944655784

Λευκάδας.

Τηλ. Επικοινωνίας:
6981353980

Κοντάραινα Λευκάδας.

Τηλ. Επικοινωνίας:
 Απαραίτητη γνώση Αγγλικών
6937104885
 Μεταφορικό μέσο
Ώρες επικοινωνίας:
13:00 έως 23:00
 Γνώσεις Λογιστικής
Τηλ. Επικοινωνίας:
 Απαραίτητη προϋπηρεσία
2645026825
 Πλήρης απασχόληση
E mail:
nmanolitsis@hotmail.com

54.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

 Απολυτήριο Λυκείου
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3
έτη
 Απόφοιτος σχολής
μαγειρικής

55.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

 Εστιατόριο

56.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΤΖΑΜΠΟΥΦΕ

 Εστιατόριο

Τηλ. Επικοινωνίας:
2645022578
Ε mail:
lefkada@equalsociety.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
2645095038
Τηλ. Επικοινωνίας;
69309897175

Αγ. Νικήτας Λευκάδας

Λευκάδα

Λευκάδα Πόλη

Μικρό Γιαλό, κ. Κατωπόδη
Λευκάδα πόλη

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία 2-4 ετών

σε αντίστοιχη θέση

 Δυνατότητα

1.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

προσαρμογής στα
λειτουργικά πρότυπα και
στον τρόπο λειτουργίας
του ξενοδοχείου
 Επαγγελματική
συμπεριφορά
 Ομαδικότητα, πνεύμα
συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Lesante Blu Exclusive
Beach Resort’’.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Lesante Blu Exclusive
Beach Resort’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο σχολής

2.

Α’ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α

Τουριστικών
Επαγγελμάτων
 Προϋπηρεσία 2-4 ετών
σε αντίστοιχη θέση
 Άριστη γνώση της







αγγλικής γλώσσας /
επιθυμητή η γνώση
δεύτερης
Προϋπηρεσία σε
ξενοδοχεία πολυτελείας
Δυνατότητα
προσαρμογής στα
λειτουργικά πρότυπα και
στον τρόπο λειτουργίας
του ξενοδοχείου
Επαγγελματική
συμπεριφορά
Ομαδικότητα, πνεύμα
συνεργασίας

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία

(επιθυμητή)

3.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α,Β&Γ’

 Επαγγελματισμός
 Πνεύμα συνεργασίας και

ομαδικότητας

 Απαραίτητα

δικαιολογητικά

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από ξενοδοχειακό
όμιλο’’ Ξένος Group
Hotels’’

Απαραίτητα προσόντα:
 Επιθυμητή η

4.

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1 έτους σε
αντίστοιχη θέση
 Καλή γνώση αγγλικών
(επιθυμητή η γνώση και
άλλης ξένης γλώσσας)
 Δεξιότητες
ομαδικότητας,
επικοινωνιακές,
εξυπηρέτησης πελατών
και πωλήσεων

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το αεροδρόμιο
Ζακύνθου.

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε

αντίστοιχη θέση

5.

BARISTA

 Γνώση αγγλικών
 Δεξιότητες

επικοινωνιακές,
εξυπηρέτησης πελατών
και πωλήσεων

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το αεροδρόμιο
Ζακύνθου.

Απαραίτητα προσόντα:
 Επαγγελματισμός
 Προϋπηρεσία

6.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

(επιθυμητή)
 Πνεύμα συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Γνώση αγγλικών
 Απαραίτητα
δικαιολογητικά

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’ 5*
’’ Olea All Suite Hotel’’

Απαραίτητα προσόντα:
 Επαγγελματισμός
 Προϋπηρεσία

(επιθυμητή)

7.

GROOMS

 Πνεύμα συνεργασίας και

ομαδικότητας

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’ 5*
’’ Olea All Suite Hotel’’

 Γνώση αγγλικών
 Απαραίτητα

δικαιολογητικά

Απαραίτητα προσόντα:
8.

SPA THERAPIST

 Κάτοχος πτυχίου

αντίστοιχης σχολής

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρεία ’’ Aegeo
Spas - Leading Spa
Management Solutions’’.

 Άριστη γνώση της

αγγλικής γλώσσας / η
γνώση επιπλέον
γλώσσας θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν
 Επιθυμητή η
προϋπηρεσία

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο σχολής



9.

CHEF




μαγειρικής
Προϋπηρεσία 5 ετών
Καλή γνώση διαδικασιών
HACCP
Ευελιξία, ομαδικότητα,
προσαρμοστικότητα
Γνώση αγγλικών δεύτερη ξένη γλώσσα θα
θεωρηθεί επιπρόσθετο
προσόν

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Απαραίτητα προσόντα:
10.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 Είστε απόφοιτος

ανώτερης / ανώτατης

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρεία ’’ A-MC
Ho.Re.Ca Division’’.

Από το κατάστημα Lidl
στη Ζάκυνθο.

εκπαίδευσης.
 Ιδανικά διαθέτετε









εμπειρία σε θέση
ευθύνης στον χώρο του
εμπορίου.
Είστε εξοικειωμένοι με τη
χρήση τεχνολογικών
μέσων και Η/Υ.
Έχετε ευχάριστη
προσωπικότητα και
αποτελείτε πρότυπο
ευγένειας για τους
συνεργάτες σας.
Ανταποκρίνεστε στις
προκλήσεις και
εργάζεστε υπεύθυνα και
αποτελεσματικά.
Σας διακρίνουν ομαδικό
πνεύμα, ικανότητα
διοίκησης, επικοινωνίας
και παρακίνησης του
προσωπικού.

Απαραίτητα προσόντα:
11.

Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

 Απαραίτητη η

προϋπηρεσία σε ανάλογη

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’Louis
Zante Beach’’ στην
περιοχή Λαγανά

θέση σε ξενοδοχείο all
inclusive
 Σχετικά ακαδημαϊκά
προσόντα θα θεωρηθούν
ως πλεονέκτημα
 Υπευθυνότητα και υψηλά
επίπεδα υγιεινής

Ζακύνθου.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο αντίστοιχης

12.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ειδικότητας
 Γνώση της αγγλικής
γλώσσας
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1-2 χρόνων
σε ανάλογη θέση
 Ομαδικότητα στην
εργασία και ευχέρεια
στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Απαραίτητα προσόντα:
13.

ΠΩΛΗΤΗΣ

 Επαγγελματική

προϋπηρεσία στον χώρο
των πωλήσεων

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το
ξενοδοχείο’’Atlantica
Eleon Grand’’.

Από την εταιρία ’’
Randstad’’.

 Πτυχίο ανώτατου ή










ανώτερου εκπαιδευτικού
ιδρύματος
Άριστες επικοινωνιακές
δεξιότητες και
ικανότητας κατανόησης
των καταναλωτών
Δυναμική και ευχάριστη
προσωπικότητα
Ομαδικό πνεύμα και
πάθος για την επίτευξη
των αποτελεσμάτων
Ακεραιότητα,
υπευθυνότητα και
ανεπτυγμένη ικανότητα
οργάνωσης
Κάτοχος άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα:
 Προηγούμενη εμπειρία

14.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

σε ανάλογη θέση σε
ξενοδοχείο πολυτελείας
 Γνώση αγγλικών και
ελληνικών θα εκτιμηθεί
 Ευχάριστος χαρακτήρας

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρία
HotelBrain.

 Ομαδικό πνεύμα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε

1.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

αντίστοιχη θέση ή
περιβάλλον αποθήκης
(επιθυμητή)
 Ομαδική εργασία και
οργανωτικές δεξιότητες
 Ευχάριστη
προσωπικότητα
 Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις για τους
άνδρες υποψηφίους

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το σούπερ μάρκετ ’’
Κρητικός Α.Ε.’’

Απαραίτητα προσόντα:
 Έχετε ευχάριστη




2.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ






προσωπικότητα και
αποτελείτε πρότυπο
ευγένειας απέναντι
στους πελάτες
Έχετε επικοινωνιακές
ικανότητες
Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1 έτους σε
αντίστοιχη θέση
(επιθυμητή)
Σας διακρίνουν
υπευθυνότητα και
αξιοπιστία
Σας αρέσουν η ομαδική
εργασία και οι κοινοί
στόχοι
Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις για τους
άνδρες υποψηφίους

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το σούπερ μάρκετ ’’
Κρητικός Α.Ε.’’

Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος AEI/ ΤΕΙ με

κατεύθυνση
Ηλεκτρολογίας
 Καλή γνώση Αγγλικών
 Βασική γνώση Η/Υ

3.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 Κατοχή άδειας οδήγησης

ΙΧ
 Εκπληρωμένες

στρατιωτικές
υποχρεώσεις
 Να

είναι

μόνιμος

κάτοικος της περιοχής,
διαφορετικά
αναφέρεται γραπτώς

να
η

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρεία
’’Energon’’.

επιθυμία
μετεγκατάστασης

Απαραίτητα προσόντα:
 Ευχάριστη

4.

RECEPTIONIST

προσωπικότητα
 Άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας
 Δίπλωμα από
ξενοδοχειακή σχολή ή
τουλάχιστον 4ετής
εμπειρία σε ανάλογη
θέση
 Πολύ καλή γνώση του
Protel

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρεία’’ In
Globe Ltd’’.

Απαραίτητα προσόντα:

5.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 Επαγγελματική

προϋπηρεσία 2 ετών σε
αντίστοιχη θέση
 Βεβαίωση ή δίπλωμα
σχολής κρεοπωλών
 Έχετε επικοινωνιακές

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το σούπερ μάρκετ ’’
Κρητικός Α.Ε.’’

ικανότητες
 Έχετε ευχάριστη

προσωπικότητα και
αποτελείτε πρότυπο
ευγένειας απέναντι
στους πελάτες
 Σας διακρίνουν
υπευθυνότητα και
αξιοπιστία
 Σας αρέσουν η ομαδική
εργασία και οι κοινοί
στόχοι
 Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις για τους
άνδρες υποψηφίους

Απαραίτητα προσόντα:
 Αναλαμβάνετε ποικίλες

6.

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

εργασίες στο κατάστημα,
όπως τη λειτουργία του
ταμείου, τον
ανεφοδιασμό των
ραφιών
 Φροντίζετε για την άρτια
εξυπηρέτηση των

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το σούπερ μάρκετ ’’
Κρητικός Α.Ε.’’

πελατών και ασχολείστε
με τη διάταξη και την
παρουσίαση των
εμπορευμάτων

Απαραίτητα προσόντα:
 Έχετε ευχάριστη



7.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ









προσωπικότητα και
αποτελείτε πρότυπο
ευγένειας απέναντι
στους πελάτες
Έχετε επικοινωνιακές
ικανότητες
Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1 έτους σε
αντίστοιχη θέση
(επιθυμητή)
Σας διακρίνουν
υπευθυνότητα και
αξιοπιστία
Σας αρέσουν η ομαδική
εργασία και οι κοινοί
στόχοι
Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις για τους

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το σούπερ μάρκετ ’’
Κρητικός Α.Ε.’’

άνδρες υποψηφίου

Απαραίτητα προσόντα:
 Καλή γνώση αγγλικών

8.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ

στον προφορικό λόγο
 Σχετική εμπειρία of min.
2 years

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Emelisse Nature Resort’’

Απαραίτητα προσόντα:
 Άριστη γνώση αγγλικών

9.

BARMAN

σε γραπτό και
προφορικό λόγο
 Πολύ καλή γνώση μίας
δεύτερης ξένης γλώσσας
σε γραπτό και
προφορικό λόγο
 Σχετική εμπειρία min 5
years

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Emelisse Nature Resort’’

Απαραίτητα προσόντα:
 Σχετική εμπειρία min 5

10.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

years σε εστιατόριο ή
ξενοδοχείο
 Άριστη γνώση αγγλικών
σε γραπτό και
προφορικό λόγο

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Emelisse Nature Resort’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Άριστη γνώση αγγλικών

στον προφορικό λόγο

11.

SPA THERAPIST

 Διάθεση εξυπηρέτησης

των επισκεπτών με
χαμόγελο και ενέργεια
 Σχετική εμπειρία of min.
3 years

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Emelisse Nature Resort’’.

Απαραίτητα προσόντα:
12.

HOSTES –GUEST
RELATIONS

 Άριστη γνώση αγγλικών

στον γραπτό και στον
προφορικό λόγο
 Οργανωτικός, φιλικός,
ομαδικός και

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Emelisse Nature Resort’’.

επικοινωνιακός
 Διάθεση για

επαγγελματική ανέλιξη
και συνεχή επιμόρφωση
 Προϋπηρεσία,
τουλάχιστον 1-2
χρόνων, σε ανάλογη
θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Άριστη γνώση αγγλικών



13.

SENIOR RECEPTIONIST







στον γραπτό και τον
προφορικό λόγο
Άριστη γνώση ενός
ξενοδοχειακού
προγράμματος, ιδανικά
του Αλέξανδρος Sunsoft Αποστολή βιογραφικού
εδώ
Σχετική εμπειρία
τουλάχιστον 4 ετών ως
receptionist σε μεγάλη
ξενοδοχειακή μονάδα 4
ή 5 αστέρων
Διάθεση για
επαγγελματική ανέλιξη
και συνεχή επιμόρφωση
Άπταιστη
γνώση

Από το ξενοδοχείο ’’
Emelisse Nature Resort’’

διαδικασιών
check-in,
check-out,
έκδοσης
τιμολογίων, διαχείρισης
και
καταγραφής
παραπόνων, διαχείρισης
ταμείου, επαγγελματικής
εξυπηρέτησης πελατών
 Qualities: Οργανωτικός,
φιλικός, ομαδικός και
επικοινωνιακός
 2 συστατικές επιστολές

14.

15.

ΟΔΗΓΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:
 Δίπλωμα οδήγησης Β΄ή
Γ’ κατηγορίας
 Εμπειρία τουλάχιστον 23 έτη σε αντίστοιχη θέση
 Γνώση MS office και
αγγλικής Γλώσσας.
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα
’’Καυκάς’ ’στη Κεφαλονιά.

Από την εταιρεία’’ KSM
HUMAN RESOURCES
ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΑ’’.

Απαραίτητα προσόντα:
16.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
READY

 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα της
’’Vodafone’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Επαγγελματική





17.

ΠΩΛΗΤΗΣ







προϋπηρεσία στον χώρο
των πωλήσεων
Πτυχίο ανώτατου ή
ανώτερου εκπαιδευτικού
ιδρύματος
Άριστες επικοινωνιακές
δεξιότητες και
ικανότητας κατανόησης
των καταναλωτών
Δυναμική και ευχάριστη
προσωπικότητα
Ομαδικό πνεύμα και
πάθος για την επίτευξη
των αποτελεσμάτων
Ακεραιότητα,
υπευθυνότητα και
ανεπτυγμένη ικανότητα
οργάνωσης
Κάτοχος άδειας

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρία
’’Randstad’’.

οδήγησης αυτοκινήτου

EqualSociety – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών
Διεύθυνση: Γεωργίου Θεοτόκη 61, Κέρκυρα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 26610. 81855
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: corfu@equalsociety.gr
Υπεύθυνη: Τσιριγγάκη Σπυριδούλα

