ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

15/07/2019 ΕΩΣ 21/07/2019
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:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου, επίδομα παιδιού Α21
Αναλυτικά οι ημερομηνίες:


Στις 25 με 27 Ιουλίου θα πληρωθεί το επίδομα παιδιού Α21.



Την Πέμπτη 25 Ιουλίου θα πληρωθεί το επίδομα ενοικίου.

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που
μισθώνουν την κύρια κατοικία τουςΤο προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συνολικό ετήσιο
προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ απευθύνεται σε 260.000 νοικοκυριά και 667.000 ανθρώπους.
Τα ποσά:
Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα
Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.


Στις 26 Ιουλίου θα πληρωθεί το ΚΕΑ.

Α/Α

1.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο
’’Μεταξάς’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος



2.

RESTAURANT MANAGER A LA
CARTE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ





τουριστικής σχολής
Ελλάδας ή
εξωτερικού
Ελάχιστη
προϋπηρεσία 3
χρόνων σε
αντίστοιχη θέση σε
ξενοδοχεία 5
αστέρων
Άριστη γνώση
λειτουργίας των á
la carte
επισιτιστικών
τμημάτων
Άριστη γνώση Η/Υ,
POS και Opera
Άριστη γνώση της
αγγλικής /











επιθυμητή η γνώση
της ρωσικής
γλώσσας
Γνώση εφαρμογής
και
παρακολούθησης
διαδικασιών
υγιεινής και
ασφάλειας
Επαγγελματική
εμφάνιση και
συμπεριφορά
Ικανότητες
οργάνωσης και
διοίκησης
προσωπικού
εστιατορίων
Ομαδικότητα και
ικανότητα
διαχείρισης
πελατών
Ευχάριστη
προσωπικότητα

Απαραίτητα προσόντα:
3.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ A LA CARTE

 Απόφοιτος

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο
της ’’Domes Miramare

τουριστικής σχόλης
 Απαραίτητη η πολύ












καλή γνώση της
αγγλικής και
προαιρετικά μίας
δεύτερης ξένης
γλώσσας
Απαραίτητη η
προϋπηρεσία σε
fine dining à la
carte εστιατόρια ή
εστιατόρια πολυτελ
είας ξενοδοχείων
5*
Προϋπηρεσία ως
room butler σε
ξενοδοχεία 5*
Άριστη γνώση
τεχνικών service
Ευγένεια,
ευχάριστη και
φιλική
προσωπικότητα
Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας
Προσεγμένη
εμφάνιση,

Corfu’’.

καθαριότητα
 Προσανατολισμένο

ς-η στην
εξυπηρέτηση και
την ικανοποίηση
του πελάτη

Απαραίτητα προσόντα:
 Γνώση της

αγγλικής γλωσσάς

4.

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 ή

ανώτατης σχολής

5.

GUEST RELATIONS

 Γνώση της

αγγλικής και της
γερμανικής
γλώσσας
 Χρήση
ηλεκτρονικών

υπολογιστών
(Windows, internet
κτλ.)
 Εμπειρία
τουλάχιστον 3
ετών σε παρόμοια
θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ανώτερης ή

6.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

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:
 Πτυχίο ανώτερης

7.

CHEF

σχολής
τουριστικών
επαγγελμάτων,
εσωτερικού ή
εξωτερικού
 Γνώση
κοστολογίου
 Γνώση της
αγγλικής και της
γερμανικής
γλώσσας
 Εμπειρία
τουλάχιστον 5
ετών σε παρόμοια
θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Ninos Hotels’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
μονάδα ’’Mayor La Grotta
Verde’’.

Απαραίτητα προσόντα:
8.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

 Πτυχίο τουριστικής

σχολής
(επιθυμητό)

 Προϋπηρεσία








τουλάχιστον 1
έτους σε
αντίστοιχη θέση σε
ξενοδοχείο
Γνώση αγγλικών
(επιθυμητή)
Συμπληρωματικές
γλωσσικές
δεξιότητες
(γερμανικά,
γαλλικά ή ρωσικά)
θα θεωρηθούν
επιπλέον προσόν
Πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας
Επαγγελματική
συμπεριφορά

Απαραίτητα προσόντα:
9.

 Άδεια εργασίας

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97
σε ισχύ
 Δυνατότητα για
πλήρη ή μερική

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία’’ Brink's
Hellas’’.

απασχόληση
 Απολυτήριο

λυκείου

 Γνώση αγγλικών

(επιθυμητή, αλλά
όχι απαραίτητη)
 Eκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις (για
τους άντρες
υποψηφίους)

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο τουριστικής

10.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

σχολής
(επιθυμητό)
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1
έτους σε
αντίστοιχη θέση σε
ξενοδοχείο
 Πολύ καλή γνώση
της αγγλικής και
γερμανικής
γλώσσας
 Συμπληρωματικές

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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








γλωσσικές
δεξιότητες
(γερμανικά ή
ρωσικά) θα
θεωρηθούν
επιπλέον προσόν
Γνώσεις
λογισμικών
υποδοχής
Ευχάριστη
προσωπικότητα και
παρουσία
Ομαδικό πνεύμα
συνεργασίας
Επαγγελματική
συμπεριφορά

Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος/η

11.

BARTENDER

Τουριστικής
Σχόλης
 Πτυχίο bartender
 Άριστη γνώση
παρασκευής
cocktails με
προϋπηρεσία σε

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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














υψηλής
γαστρονομίας
εστιατόρια
WSET πιστοποίηση
Απαραίτητη η πολύ
καλή γνώση της
αγγλικής και
προαιρετικά μιας
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
Προσανατολισμένο

ς/η στην
εξυπηρέτηση και
ικανοποίηση του
πελάτη

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο τουριστικής



12.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ







σχολής
(επιθυμητό)
Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1
έτους σε
αντίστοιχη θέση σε
ξενοδοχείο
Γνώση αγγλικών
(επιθυμητή)
Συμπληρωματικές
γλωσσικές
δεξιότητες
(γερμανικά,
γαλλικά ή ρωσικά)
θα θεωρηθούν
επιπλέον προσόν
Ομαδικό πνεύμα
συνεργασίας
Επαγγελματική

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

συμπεριφορά

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία και

13.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

καλή γνώση της
ζαχαροπλαστικής
 Δημιουργικότητα
και φαντασία
 Επαγγελματική
συμπεριφορά
 Πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία και

14.

Β’ΜΑΓΕΙΡΕΣ

καλή γνώση της
μεσογειακής
κουζίνας
 Δημιουργικότητα
και φαντασία
 Επαγγελματική
συμπεριφορά,
πνεύμα

συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Γνώση και
προϋπηρεσία σε
κουζίνα (a la carte,
ζεστή και κρύα
κουζίνα)

15.

16.

17.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Β’ Κ Γ’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
’’βασιλοπουλος’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Οργανωτικές και
Διοικητικές
Ικανότητες
 Επικοινωνιακό
χαρακτήρα με
ομαδικό πνεύμα
 Τουλάχιστον 3
χρόνια
προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
 Γνώση του χώρου

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
Parfois’’στη Κέρκυρα.

των αξεσουάρ και
της μόδας
 Πολύ καλή γνώση
Αγγλικών και
χρήση Η/Υ

18.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Τηλ.Επικοινωνίας:26610
36684

Από το κατάστημα
’’Mothercare’’ στη
Κέρκυρα.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο
της ’’Domes Miramare

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε

ανάλογη θέση

 Γνώση της

19.

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

αγγλικής γλώσσας
 Πτυχίο ανάλογης
σχολής
 Γνώση του
συστήματος HACCP

Απαραίτητα προσόντα:
20.

FRONT OFFICE MANAGER

 Πτυχίο τουριστικής

κατεύθυνσης
 Άριστη γνώση της









αγγλικής και της
ελληνικής γλώσσας
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
Απαραίτητη η
γνώση του
συστήματος Opera
και η χρήση Η/Υ
Ευγένεια,
ευχάριστη και
φιλική
προσωπικότητα,

Corfu’’.

προσανατολισμένη
στην εξυπηρέτηση
και την
ικανοποίηση του
πελάτη
 Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας
 Προσεγμένη
εμφάνιση

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη η

21.

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΘΣΤΑΜΕΝΗΣ
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 ξενοδοχείο
’’ 5* Atlantica Grand
Mediterraneo’’.

Απαραίτητα προσόντα:
22.

BARTENTER

 Καλή γνώση

αγγλικής γλώσσας
(γραπτά και

προφορικά)
 Γνώση άλλης ξένης

γλώσσας
(γερμανικά) θα
θεωρηθεί
επιπρόσθετο
προσόν
 Προϋπηρεσία,
τουλάχιστον 1
έτους, σε ανάλογη
θέση
 Ομαδικότητα στην
εργασία και
ευχέρεια στην
επικοινωνία

23.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ

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

24.

Α’ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΑLA CARTE

καλή γνώση της
μεσογειακής
κουζίνας
 Δημιουργικότητα
και φαντασία

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα Lidl.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

 Επαγγελματική

συμπεριφορά,
πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Γνώση και
προϋπηρεσία σε
κουζίνα a la carte
(ζεστή και κρύα
κουζίνα)

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο τουριστικής



25.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’





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

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
μονάδα Mon Repos
Palace «Art Hotel»

συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Επαγγελματική
συμπεριφορά

Απαραίτητα προσόντα:
 Καλή γνώση της

26.

HOSTESS

αγγλικής γλώσσας
(γραπτή και
προφορική)
 Γνώση άλλης ξένης
γλώσσας
(γερμανικών) θα
θεωρηθεί
επιπρόσθετο
προσόν
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1
έτους σε ανάλογη
θέση
 Ομαδικότητα στην
εργασία και
ευχέρεια στην
επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’
5* Atlantica Grand
Mediterraneo’’
στους Έρμονες Κέρκυρας

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία

27.

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

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 χαμόγελο του
παιδιού.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο

28.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

παιδαγωγικών
σπουδών
 Άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας
 Σχετικός
μεταπτυχιακός










τίτλος σπουδών
επιθυμητός
Με υπευθυνότητα
και αγάπη για τα
παιδιά
Ικανότητα
συνεργασίας και
επικοινωνίας,
οργάνωσης και
προγραμματισμού
Ικανότητα να
διαμορφώνει
σχέσεις ασφάλειας
και εμπιστοσύνης
με τα παιδιά
Προϋπηρεσία σε
ανάλογη θέση
Απαραίτητες
συστάσεις

Απαραίτητα προσόντα:
29.

 Άριστη γνώση της

ΘΥΡΩΡΟΣ

αγγλικής γλώσσας
και της ελληνικής
 Απαραίτητη η
γνώση δεύτερης

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο
της’’ Domes Miramare
Corfu’’στα Μωραϊτικα.










ξένης γλώσσας
(γερμανικών,
γαλλικών) / τα
ρωσικά θα
θεωρηθούν
ιδιαίτερο προσόν
Διετής τουλάχιστον
επαγγελματική
εμπειρία σε
αντίστοιχη 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

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη η καλή



30.

ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ








γνώση της
αγγλικής και
προαιρετικά μιας
δεύτερης ξένης
γλώσσας
Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2
χρόνων σε à la
carte εστιατόρια 4
ή 5 αστέρων
Ευγένεια,
ευχάριστη και
φιλική
προσωπικότητα
Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας
Προσεγμένη
εμφάνιση
Προσανατολισμένο
ς-η στην
εξυπηρέτηση και

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο
της’’ Domes Miramare
Corfu’’στα Μωραίτικα.

την ικανοποίηση
του πελάτη

Απαραίτητα προσόντα:
 Κάτοχος πτυχίου

αντίστοιχης σχολής

 Επιθυμητή η

31.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

γνώση της
αγγλικής γλώσσας
/ η γνώση επιπλέον Αποστολή βιογραφικού:
γλώσσας θα
εδώ
θεωρηθεί επιπλέον
προσόν
 Επιθυμητή η
προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία και

32.

Β’ΜΑΓΕΙΡΕΣ A LA CARTE

καλή γνώση της
μεσογειακής
κουζίνας
 Δημιουργικότητα
και φαντασία

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

 Επαγγελματική

συμπεριφορά,
πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Γνώση και
προϋπηρεσία σε a
la carte
(απαραίτητη η
γνώση ζεστής
κουζίνας)

33.

34.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΜΑΣΕΡ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Τηλ.Επικοινωνίας: 266103
8996
Αποστολή βιογραφικού:
Email: info@divanicorfu.gr

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Τηλ.Επικοινωνίας: 266309
1850
Αποστολή βιογραφικού:
Email: manager@goldenmare
corfu.com

Από το ξενοδοχείο
’’Divani’’ στο Κανόνι.

Από το ξενοδοχείο
’’Golden Mare’’ στο
Μπαρμπάτι.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ανώτατης ή

35.

MAITRE

ανώτερης σχολής
τουριστικών
επαγγελμάτων
εσωτερικού ή
εξωτερικού
 Γνώση της
αγγλικής και της
γερμανικής
γλώσσας
 Χρήση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
(Windows, internet
κτλ.)
 Εμπειρία
τουλάχιστον 5
ετών σε παρόμοια
θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα’’ Ninos Hotels’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
’’ΜΕΤΡΟ’’.

Απαραίτητα προσόντα:
36.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Απολυτήριο

λυκείου
 Βασικές γνώσεις

χειρισμού Η/Υ
 Καλή γνώση της

αγγλικής γλώσσας

 Ικανότητες

επικοινωνίας και
ομαδικής εργασίας

37.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ /ΣΣΑ

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

38.

ΟΔΗΓΟΣ

40.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τηλ.Επικοινωνίας:
2661071005
Αποστολή βιογραφικού:
Email: support@skresorts.co
m

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

39.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Απαραίτητα προσόντα:
 Με δίπλωμα Δ'
κατηγορίας και
Π.Ε.Ι.
 Επιθυμητή η
γνώση αγγλικών.
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο τουριστικής

Από την εταιρεία
’’Grecotel’’.

Από το ξενοδοχείο’’ Corfu
Senses Resort 3*’’ στον
Αγ. Ιωάννη Περιστερών.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία ’’Μy
Services’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο
’’ ξενοδοχείο της ’’Domes

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

Miramare Corfu’’.

προσωπικότητα,
προσανατολισμένη
στην εξυπηρέτηση
και την
ικανοποίηση του
πελάτη
 Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας
 Προσεγμένη
εμφάνιση

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη

41.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

προϋπόθεση η
κατοχή έγκυρης
άδειας προσωπικού
ασφαλείας
(Security) Ν.
3707/2008
 1 με 2 χρόνια
εμπειρία σε
ανάλογη θέση
 Πολύ καλή γνώση
της αγγλικής
γλώσσας σε

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Ikos
Resorts’’.

προφορικό επίπεδο
 Κάτοχος

διπλώματος
αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε




42.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α’& Β’





αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας
Γνώση γερμανικών
Οργανωτικό
πνεύμα,
ομαδικότητα στην
εργασία και
ευχέρεια στην
επικοινωνία
Προσανατολισμός
στην εξυπηρέτηση
και την
ικανοποίηση του
πελάτη
Καλή γνώση
χειρισμού Η/Υ
Άριστη ικανότητα
στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Μeeting Point Hellas Α.Ε’’.

και την ανάπτυξη
διαπροσωπικών
σχέσεων
 Ικανότητα
διαχείρισης
προβλημάτων και
άμεσης εξεύρεσης
λύσεων
 Ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ανώτερης ή

43.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ

ανώτατης σχολής
τουριστικών
επαγγελμάτων
 Γνώση μίας
τουλάχιστον ξένης
γλώσσας
 Εμπειρία
τουλάχιστον 5
ετών σε παρόμοια
θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα’’ Ninos Hotels’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Δίπλωμα οδήγησης



44.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ








45.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ/ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
Απαραίτητα προσόντα:

46.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /ΤΡΙΑ

 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Ikos
Resorts’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το λογιστήριο
Γεράσιμος Φωτεινάτος.

 Άριστη γνώση της











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
εκτιμηθεί ιδιαίτερα

47.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Ikos
Resorts’’

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Ikos
Resorts’’

Απαραίτητα προσόντα:
 Ενθουσιασμός,

48.

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΟΡΟΦΩΝ

επαγγελματισμός
και όρεξη να
μάθεις, να
εξελιχθείς και να
γίνεις μέλος μιας
διαρκώς
αναπτυσσόμενης
ομάδας.
 Ικανότητα να
ανταποκρίνεσαι
αποτελεσματικά
στην πίεση και να
παρέχεις υψηλής
ποιότητας
υπηρεσίες σε ένα
πολυτελές
περιβάλλον.
 1-2 χρόνων
εμπειρία σε
ανάλογη θέση.
 Πολύ καλά αγγλικά

(προφορικά) / μια
δεύτερη ή και τρίτη
ξένη γλώσσα θα
εκτιμηθούν θετικά.
 Πτυχίο / δίπλωμα
από τουριστική
σχολή επίσης θα
εκτιμηθεί.

49.

STORE MANAGER

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
Απαραίτητα προσόντα:

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία Jysk A.Ε

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’Ikos
Resorts’’

 Απόφοιτος σχολής

50.

Α’ΜΑΓΕΙΡΕΣ

μαγειρικής
(Ελλάδας ή
εξωτερικού)
 Ανάλογη
προϋπηρεσία
(τουλάχιστον 2
ετών)
 Βασική γνώση της
αγγλικής γλώσσας
 Ευχάριστη και
ενθουσιώδης
προσωπικότητα

 Θέληση για

ανάπτυξη και
εκπαίδευση
 Ομαδικότητα και
ικανότητα
συνεργασίας

51.

52.

ΠΩΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ
 Εργατικότητα
 Επικοινωνιακές
δεξιότητες
 Καλή γνώση
Αγγλικής γλώσσας
Απαραίτητα προσόντα:
 Πανεπιστημιακές
σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ
/ Ιδιωτικό
Κολλέγιο) κατά
προτίμηση στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 - 4
έτη στο χώρο των

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
πώλησης μοντέρνων
κοσμημάτων
ATHENSPROTASIS

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
«Κωτσόβολος» Κέρκυρας.

53.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

54.

CARTAIN

55.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

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:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
Απαραίτητα προσόντα:
 Εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση σε
ξενοδοχεία 4η 5
αστέρων
 Πού καλή γνώση
Αγγλικής Γλώσσας
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού:
Email: info@diellas.eu

Από το σούπερ μάρκετ
Diellas.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία
’’Grecotel’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα Lidl
στην Κέρκυρα.

56.

ΟΔΗΓΟΙ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:
 Άδεια εργασίας
ΙΕΠΥΑΝΝ.2518/97
σε ισχύ
 Άδεια οδήγησης Γ’
κατηγόριας
 Απολυτήριο
λυκείου

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία
’’ΒrinksHellas’’.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα
’’Κωτσόβωλος’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαιτούμενη

57.

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,
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

58.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

59.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ

60.

ΤΑΜΙΕΣ

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

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα
Κωτσόβωλος.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα’’
Lidl’’Κέρκυρας.

Πληροφορίες στο κατάστημα.
Τηλέφωνο:2661081466

Από το Σούπερ Μάρκετ
‘’Δήμητρα’’στη Σπηλιά.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
1.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

 Προϋπηρεσία 2-4 ετών

σε αντίστοιχη θέση
 Δυνατότητα

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο σχολής




2.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ





τουριστικών
επαγγελμάτων
Προϋπηρεσία 2 έως 4
ετών σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας,
επιθυμητή η γνώση
δεύτερης ξένης γλώσσας
Προϋπηρεσία σε
ξενοδοχεία πολυτελείας
Πολύ καλή γνώση Η/Υ,
ιδιαίτερα επιθυμητή η
γνώση του συστήματος
Fidelio
Δυνατότητα

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από
ξενοδοχείo πολυτελείας ’’
Lesante Blu Exclusive
Beach Resort’’.

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο αντίστοιχης

ειδικότητας

 Γνώση της αγγλικής

3.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

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

Απαραίτητα προσόντα:
4.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ



Απολυτήριο λυκείου, IΕΚ
ή ανώτερου

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το
ξενοδοχείο’’Atlantica
Eleon Grand’’.

Από το εστιατόριο’’
McDonald's’’.








5.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

6.

ΑΤΟΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

7.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

εκπαιδευτικού ιδρύματος
Καλή γνώση αγγλικών
απαραίτητη
Δυνατότητα για
κυλιόμενο ωράριο
απαραίτητη
(διαφορετικές βάρδιες
μέσα στην εβδομάδα)
Ομαδικό πνεύμα, όρεξη
για εργασία και
πρωτοβουλία
Προϋπηρεσία σε σχετικό
κλάδο θα θεωρηθεί
πρόσθετο προσόν

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη η γνώση
αγγλικών σε επίπεδο
Lower.
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ
Αποστολή βιογραφικού
εδώ
Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Aπό το ξενοδοχείο ’’Zante
Maris Suites Τσιλιβή
Ζακύνθου’’.
Από την εταιρεία’’ Inglobe
Agency’’
Από την εταιρεία’’ Alpha
Clean ‘’στη Ζάκυνθο.

Απαραίτητα προσόντα:
 Γνώση της αγγλικής

8.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

γλώσσας (γνώση άλλης
γλώσσας θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν)
 Γνώση Η/Υ
 Απαραίτητη προϋπηρεσία
σε ξενοδοχείο

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το
ξενοδοχείο’’CASTELLI’’στη
περιοχή του Άγιου Σώστη
στη Ζάκυνθο.

Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος σχολής

9.

Β’ΜΑΓΕΙΡΑΣ

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

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’ The
Lesante Luxury Hotel &
Spa’’

Απαραίτητα προσόντα:

10.

GROOM

 Πτυχίο σχολής
τουριστικών
επαγγελμάτων
 Προϋπηρεσία 2 έως 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

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος σχολής

μαγείρων

 Δυνατότητα

11.

Γ΄ΜΑΓΕΙΡΑΣ

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

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’ The
Lesante Luxury Hotel &
Spa’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία

(επιθυμητή)

12.

BARTENTER

 Επαγγελματισμός
 Πνεύμα συνεργασίας και

ομαδικότητας

 Απαραίτητα

δικαιολογητικά

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από τον ξενοδοχειακό
όμιλο’’ Ξένος Group
Hotels’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία

(επιθυμητή)

13.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α,Β & Γ’

 Επαγγελματισμός
 Πνεύμα συνεργασίας και

ομαδικότητας

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από τον ξενοδοχειακό
όμιλο’’ Ξένος Group
Hotels’’.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από τον ξενοδοχειακό
όμιλο’’ Ξένος Group
Hotels’’.

 Απαραίτητα

δικαιολογητικά

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία

14.

15.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

(επιθυμητή)
 Επαγγελματισμός
 Πνεύμα συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Απαραίτητα
δικαιολογητικά

Απαραίτητα προσόντα:
 Aπαραίτητη η γνώση
αγγλικών.
 Παρέχεται διαμονή,
διατροφή.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από τo boutique
ξενοδοχείο 5
αστέρων ’’Zante Maris
Suites’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Επιθυμητή η

16.

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:
 Παροχή υπηρεσιών

17.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ομορφιάς και ευεξίας
(θεραπείες σώματος,
περιποιήσεις προσώπου,
μασάζ, αποτρίχωση και
μανικιούρ / πεντικιούρ)
 Εξυπηρέτηση πελατών /

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρία’’ Aegeo
Spas – Leading Spa
Management Solutions’’.

διασφάλιση υψηλού
επιπέδου εξυπηρέτησης

Απαραίτητα προσόντα:
 Τουλάχιστον 2 σεζόν

18.

SPA GUEST RELATIONS

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 εξυπηρέτηση
των πελατών και την
αύξηση των πωλήσεων
 Προσεγμένη
επαγγελματική
εμφάνιση, πνεύμα
ομαδικότητας και
ικανότητα άριστης
συνεργασίας με τους
συναδέλφους

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
’’Leading Spa
Management Solutions’.’

 Άριστη γνώση της

αγγλικής γλώσσας, η
γνώση επιπλέον
γλώσσας είναι
απαραίτητη (κατά
προτίμηση γερμανικών ή
γαλλικών)

19.

20.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση
Απαραίτητα προσόντα:

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’
Castelli’’στη περιοχή του
Άγιου Σώστη στη
Ζάκυνθο.
Από το κατάστημα του
Lidl στη Ζάκυνθο.

 Επαγγελματική

21.

ΠΩΛΗΤΗΣ

προϋπηρεσία στον χώρο
των πωλήσεων
 Πτυχίο ανώτατου ή
ανώτερου εκπαιδευτικού
ιδρύματος
 Άριστες επικοινωνιακές
δεξιότητες και
ικανότητας κατανόησης

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρία ’’
Randstad’’.

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

22.

23.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρία
HotelBrain.

Από το κατάστημα Lidl
στη Ζάκυνθο.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

1.

2.

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 Ζάκυνθο.

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

Απαραίτητα προσόντα:
3.

RECEPTIONIST

 Ευχάριστη

προσωπικότητα

 Άριστη γνώση της

αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρεία’’ IN
GLOBE LTD’’

 Δίπλωμα από

ξενοδοχειακή σχολή ή
τουλάχιστον 4ετής
εμπειρία σε ανάλογη
θέση
 Πολύ καλή γνώση του
Protel

4.

5.

6.

COOK Α’

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ A LA CARTE

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το
ξενοδοχέιο’’ Apollonion
Asterias Resort & Spa,
5*στο Ληξούρι
Κεφαλλονιάς.
Από το
ξενοδοχέιο’’ Apollonion
Asterias Resort & Spa,
5*στο Ληξούρι
Κεφαλλονιάς.
Από το
ξενοδοχέιο’’ Apollonion
Asterias Resort & Spa,
5*στο Ληξούρι
Κεφαλλονιάς.

7.

HOUSEKEEPING STAFF

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το
ξενοδοχέιο’’ Apollonion
Asterias Resort & Spa,
5*στο Ληξούρι
Κεφαλλονιάς.

Απαραίτητα προσόντα:
8.

Α,Β,Γ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ

 Καλή γνώση αγγλικών
 Σχετική εμπειρία

τουλάχιστον 4 ετών

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το
ξενοδοχείο ’’Emelisse
Nature Resort’’.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το
ξενοδοχείο ’’Emelisse
Nature Resort’’.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το
ξενοδοχείο ’’Emelisse
Nature Resort’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Καλή γνώση αγγλικών

9.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α

στον προφορικό λόγο
 Σχετική εμπειρία of min.
2 years

Απαραίτητα προσόντα:
10.

SPA THERAPIST

 Άριστη γνώση αγγλικών

στον προφορικό λόγο
 Διάθεση εξυπηρέτησης
των επισκεπτών με
χαμόγελο και ενέργεια

 Σχετική εμπειρία of min.

3 years

Απαραίτητα προσόντα:
 Άριστη γνώση αγγλικών

11.

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:
 Εξαιρετική ικανότητα

12.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

επικοινωνίας και
συνέπεια στην εκτέλεση
των καθηκόντων του
 Ενδιαφέρον για το
αντικείμενο και τον
κλάδο και ικανότητα
γρήγορης εκμάθησης
 Ικανότητα εργασίας σε

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρεία ’’
ErissosFishFarmltd’’.









ομάδες, καθώς και
διοίκησης ομάδων για
την επίτευξη στόχων υπό
χρηματικούς, χρονικούς
ή άλλους περιορισμούς
Ικανότητα αξιολόγησης,
ιεράρχησης και
διεκπεραίωσης
περίπλοκων εργασιών
Άριστη γνώση της
ελληνικής και καλή
γνώση της αγγλικής
γλώσσας
Εξοικείωση με τους
υπολογιστές και το
internet
Κάτοχος πτυχίου
ανώτερης ή ανώτατης
σχολής με αντικείμενο
σχετικό με την
Ιχθυολογία

Απαραίτητα προσόντα:
13.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
READY

 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα της
’’Vodafone’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Επαγγελματική





14.

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
οδήγησης αυτοκινήτου

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρία
’’Randstad’’.

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

