ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

16/09/2019 ΕΩΣ 22/09/2019
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, πωλήτριες ,ταμίες, αποθηκάριοι κ.α

Η πληροφορία της εβδομάδας:

ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου, προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου 2019: Οι ημερομηνίες
πληρωμής
ΚΕΑ: Αναμένεται 24 με 26 Σεπτεμβρίου
Η πληρωμή για το ΚΕΑ Σεπτεμβρίου, όπως γίνεται κάθε φορά, θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας
στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο
ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.
Προνοιακά επιδόματα
Σε μηνιαία βάση καταβάλλονται πλέον τα προνοιακά
αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Οργανισμού,
η πληρωμή θα γίνεται κάθε 25 του μήνα. Δηλαδή η καταβολή του Σεπτεμβρίου θα γίνει την Τετάρτη 25
του μηνός.
Επίδομα ενοικίου
Η πληρωμή της δόσης Σεπτεμβρίου 2019 για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για επίδομα ενοικίου και
εγκρίθηκαν μέχρι και την 31 Αυγούστου 2019 προβλέπεται γίνει από 25 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Α/Α

1.

2.

3.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:
 Με γνώσεις
εμπορικής
διαχείρισης
(τιμολόγηση,
καταχώρηση
κλπ)
Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.Επικοινωνίας:
1270

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

266102

Αποστολή βιογραφικού:
emilia.limpantsi@gmail.com

Τηλ.Επικοινωνίας: 693679
0975
Αποστολή βιογραφικού:
log.kazianisae@gmail.com

Από το μανάβικο
’’Fresco’’εθν. Οδός
Παλαιοκαστρίτσης.

Από το
κατάστημα’’Καζιάνης’’
στου τζάβρου.

Τηλ.Επικοινωνίας: 266177
7337
Αποστολή βιογραφικού:
spathiscorfu@hotmail.com

Από την καφετέρια’’
Σπαθής’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Κάτοχος πτυχίου

σχετικής σχολής

 Γνώση της

4.

5.

SPA THERAPIST

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ(8)

αγγλικής γλώσσας
(η γνώση
επιπλέον γλώσσας
θα θεωρηθεί
προσόν)

Απαραίτητα προσόντα:
 Δίπλωμα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)
οποιασδήποτε
ειδικότητας του
τομέα
Χρηματοπιστωτικώ
ν και Διοικητικών
Υπηρεσιών
 Γνώση Χειρισμού
Η/Υ στα
αντικείμενα: (i)
επεξεργασίας
κειμένων, (ii)
υπολογιστικών

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

Προκήρυξη
εδώ
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 23
Σεπτεμβρίου.

Από το Ταμείο
Αρχαιολογικών Πόρων
του Δήμου Κέρκυρας.

φύλλων και (iii)
υπηρεσιών
διαδικτύου.
 Εξειδικευμένη
εμπειρία
τουλάχιστον ενός
(1) έτους στην
πώληση
πολιτιστικών
ειδών ή στο
αντικείμενο των
πωλήσεων
γενικότερα.
 Μέτρια γνώση της
Αγγλικής ή
Γαλλικής ή
Γερμανικής ή
Ιταλικής ή
Ισπανικής ή
Ρωσικής γλώσσας.

6.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Απαραίτητα προσόντα:
 Ηλικία, πάνω από
25 ετών.
 Μόνιμη και πλήρη
απασχόληση.

Τηλ.Επικοινωνίας:2661030
015
Αποστολή βιογραφικού:
info@artissimo.com.gr

Από το αρτοποιείο
’’Artissimo’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Για part time
εργασία, πρωινές
ώρες,

7.

Τηλ.Επικοινωνίας:
6944905906,6981250130
Ώρες: 10.00-14.00 & 19.0021.00
2661023573 18.00-24.00

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

Από την μπυραρία
΄΄Diver’’.

Αποστολή βιογραφικού:
info@diverbeer.gr

8.

9.

ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

GROOM/ΟΔΗΓΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Γνώση Αγγλικών
 Ηλικίας έως 40
ετών
Απαραίτητα προσόντα:
 Με γνώση
Αγγλικών και
Γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού:
gm@apollopalace-corfu.com

Τηλ.Επικοινωνίας: 266309
1850
Αποστολή
βιογραφικού: manager@go
ldenmarecorfu.com

Από το ξενοδοχείο ’’Apollo
Palace’’ Νότια Κέρκυρα.

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

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη



10.

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
αγγλικής γλώσσας
Προσαρμοστικότητ
α στο περιβάλλον
εργασίας
Προσφορά και
διάθεση
υπηρεσιών
υψηλών
προδιαγραφών
Πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Domes Miramare Corfu’’.

 Προσεγμένη

εμφάνιση,
καθαριότητα
 Επαγγελματισμός

11.

12.

DELIVERY

ΠΩΛΗΤΡΙΑ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Τηλ.Επικοινωνίας:
6987129925

Από το Άλσος Food &
More στο Λιμάνι.

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη
προϋπηρεσία στον
χώρο της
ένδυσης,
τουλάχιστον 2
χρόνια
 Ευχάριστη
προσωπικότητα με
ταλέντο στην
πώληση και
ενδιαφέρον για
τον χώρο της
μόδας
 Απαραίτητη η
γνώση της
Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
’’Lynney’’.

 Άνεση στις

δημόσιες σχέσεις
 Πελατοκεντρική
αντίληψη
 Ικανότητα
συνεργασίας και
ομαδικό πνεύμα

13.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Οργανωτικές
και
Διοικητικές
Ικανότητες
 Επικοινωνιακό
χαρακτήρα
με
ομαδικό πνεύμα
 Τουλάχιστον
3
χρόνια
Αποστολή βιογραφικού:
προϋπηρεσία
σε εδώ
αντίστοιχη θέση
 Γνώση του χώρου
των αξεσουάρ και
της μόδας
 Πολύ καλή γνώση
Αγγλικών
και
χρήση Η/Υ

Από το κατάστημα
’’Parfois’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος σχολής

μαγειρικής

 Ανάλογη



14.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α,Β,Γ








προϋπηρεσία σε
ξενοδοχεία ή
εστιατόρια
πολυτελείας
Γνώση και
εμπειρία σε
κουζίνες α λα
καρτ και μπουφέ
Επιθυμητή η
γνώση θεματικής
μαγειρικής
(ιταλικής,
ασιατικής, texmex)
Βασική γνώση της
αγγλικής γλώσσας
Ευχάριστη και
ενθουσιώδης
προσωπικότητα,
θέληση για εξέλιξη
και εκπαίδευση
Ομαδικότητα και
ικανότητα

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Marbella Corfu Hotel’’.

συνεργασίας

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε




15.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 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
και την ανάπτυξη
διαπροσωπικών

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Meeting Point
Hotels’’.

σχέσεων
 Ικανότητα

διαχείρισης
προβλημάτων και
άμεσης εξεύρεσης
λύσεων
 Ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα:
 Κάτοχος πτυχίου



16.

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

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Meeting Point
Hotels’’.

 Γνώσεις προτύπων

ISO, HACCP,
διαχείρισης υλικών
συντήρησης
 Άριστες γνώσεις
αντλιοστασίων /
μηχανοστασίων,
ηλεκτρολογικών,
καθώς και γενικές
τεχνικές γνώσεις
και
κατασκευαστικές
δεξιότητες
 Δίπλωμα
οδήγησης

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο

17.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

τουριστικής
σχολής
(επιθυμητό)
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1
έτους σε
αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχείο

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Mayor Pelekas
Monastery’’.

 Γνώση αγγλικών

(επιθυμητή)
 Συμπληρωματικές
γλωσσικές
δεξιότητες
(γερμανικά,
γαλλικά ή ρωσικά)
θα θεωρηθούν
επιπλέον προσόν
 Ομαδικό πνεύμα
συνεργασίας
 Επαγγελματική
συμπεριφορά

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο

18.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

τουριστικής
σχολής
(επιθυμητό)
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1
έτους σε
αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχείο
 Γνώση αγγλικών
(επιθυμητή)

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Mayor La Grotta Verde ’’.

 Συμπληρωματικές

γλωσσικές
δεξιότητες
(γερμανικά,
γαλλικά ή ρωσικά)
θα θεωρηθούν
επιπλέον προσόν
 Πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας
 Επαγγελματική
συμπεριφορά

Απαραίτητα προσόντα:
 Άριστη γνώση της

19.

CONCIERGE

αγγλικής γλώσσας
και της ελληνικής
 Απαραίτητη η
γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας
(γερμανικών,
γαλλικών) / τα
ρωσικά θα
θεωρηθούν
ιδιαίτερο προσόν
 Διετής

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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








20.

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:
RESTAURANT MANAGER A LA

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Domes Miramare

CARTE EΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Corfu’’στα Μοραΐτικα.
 Απόφοιτος











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 και
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:
 Κάτοχος πτυχίου

21.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ

τουριστικής
σχολής, κρατικής
ή ιδιωτικής
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3
ετών σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

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

σε ξενοδοχεία 5*
 Γνώση

συστήματος Opera

 Ηγετικές και








επικοινωνιακές
δεξιότητες
Έμφαση στη
λεπτομέρεια
Πνεύμα
συνεργασίας και
ομαδικότητας
Ευχάριστη και
δυναμική
προσωπικότητα
Προσαρμοστικότητ
α και οργάνωση

 Πολύ καλή γνώση

αγγλικών,
επιθυμητή η
γνώση
περισσότερων
ξένων γλωσσών

22.

DELLIVERY

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητο
δίπλωμα

Τηλ.Επικοινωνίας:
2661045150/ 6955460272

Από την ψησταριά ’’Πίτα
του Παππου’’ παλιά πόλη
στην οδό Αγίων πάντων

μοτοποδηλάτου

12.
Αποστολή βιογραφικού:
spirosvar@gmail.com

23.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Με άδεια security
σε ισχύ για πλήρη
απασχόληση όλο
τον χρόνο

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από την εταιρεία’’ My
Services’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από ξενοδοχειακή
αλυσίδα ’’Ninos Hotels’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ανώτατης

24.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ή ανώτερης
οικονομικής
σχολής
 Γνώση 1
τουλάχιστον ξένης
γλώσσας
 Εμπειρία
τουλάχιστον 2
ετών σε παρόμοια
θέση
 Ικανότητα
επικοινωνίας και

συνεργασίας με
όλα τα τμήματα
του ξενοδοχείου
και με συνεργάτες
(ανάπτυξη
ομαδικής
εργασίας)

Απαραίτητα προσόντα:
 Γνώσεις, χρήση

25.

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Η/Υ
 Επικοινωνιακές
ικανότητες
 Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις (οι
άνδρες)
 Πρόσθετο προσόν
θα θεωρηθεί η
κατοχή πτυχίου
ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή
άλλης σχολής
τεχνολογικής
εκπαίδευσης

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
’’Κωτσόβωλος’’.

Απαραίτητα προσόντα:
 Εμπειρία

26.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ

τουλάχιστον 2
ετών σε παρόμοια
θέση
 Γνώση αγγλικής
γλώσσας
 Δίπλωμα
οδήγησης

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’ Saint
George Palace 4*,
στον Άγιο Γεώργιο των
Πάγων’’.

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
Κωτσόβωλος.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πανεπιστημιακές

27.

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

28.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΤΑΜΙΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2
ετών σε
αντίστοιχη θέση
 Επικοινωνιακές
δεξιότητες με
ποιοτική
εξυπηρέτηση προς
τους
καταναλωτές.
 Διερεύνηση
αναγκών των
πελατών και

Αποστολή βιογραφικού:
Email: leto_kerkira@hotmail.
com

Από το πολυκατάστημα
’’Λητώ’’ στη Κέρκυρα.

προώθηση
προϊόντων
συμφώνα με την
πολιτική της
εταιρίας
 Βασικές γνώσεις
χειρισμού Η/Υ
 Καλή γνώση
Αγγλικής Γλωσσάς
 Ομαδικό πνεύμα

29.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Πανεπιστημιακές
σπουδές (ΑΕΙ /
ΤΕΙ / Ιδιωτικό
Κολλέγιο) κατά
προτίμηση στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
 Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 2 - 4
έτη στο χώρο των
καταστημάτων
λιανικής σε θέση
με ευθύνη
ομάδας.
 Ισχυρές ηγετικές

Αποστολή βιογραφικού:
εδώ

Από το κατάστημα
«Κωτσόβολος» Κέρκυρας.

ικανότητες και
επιχειρηματικό
προσανατολισμό.
 Πολύ καλές
επικοινωνιακές και
οργανωτικές
δεξιότητες.
 Καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας
και χρήσης H/Y.
Απαραίτητα προσόντα:
 Απαιτούμενη

30.

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

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα
’’Κωτσόβωλος’’.











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

31.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το κατάστημα
Κωτσόβωλος.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Α/Α

1.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
“E-GNOSIS”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

http://spoudazo.equalsociety.gr

2.

3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

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
επιχειρήσεις
 Για την διαχείριση του
παιδότοπου του
ξενοδοχείου.

4.

1 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν 2019 (Μάιο –
Οκτώβριο)

5.

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

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

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

τηλ. Επικοινωνίας:
2645072383
Κα Μαρία Τσαουρδά
Υποβολή βιογραφικών με
φωτογραφία στο
info@crystalwaters.gr
τηλ. Επικοινωνίας:
2645097414/ 6948395317

Υποβολή βιογραφικών στο
vasilikihotels@gmail.com

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

Ξενοδοχείο Crystal Waters,
Νικιάνα

Ξενοδοχείο στον Άγιο Νικήτα
Λευκάδα

Ξενοδοχείο στην Βασιλική
Λευκάδος

6.

7.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ –
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
2 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗ –
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, 1
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ3 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

8.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΚΑΦΕ

9.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ &
ΜΠΟΥΦΕ

10.

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

11.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΕΣ

12.

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

 Για σεζόν 2019,
 θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία,
 σταθερές αποδοχές,
 ιδιωτική ασφάλιση
 Απασχόληση για όλο τον
χρόνο
 Πλήρης απασχόληση για όλο
τον χρόνο,
 αμοιβή ανάλογα με τα
προσόντα
 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,
 απαιτείται εμπειρία
 γνώση σε κρύα πιάτα

τηλ. Επικοινωνίας:
6944931831/6992273032

Crystal Clean για την περιοχή
Λευκάδας & Πρέβεζας

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

Lefkas Hotel, Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6974884116 κος Μιχάλης

Κεντρικό καφέ στην Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6974884116 κος Μιχάλης

Κεντρικό καφέ στην Λευκάδα

Τηλ. Επικοινωνίας:
6947606607

Φανοποιείο στην Λευκάδα

τηλ. Επικοινωνίας:
6931149387

Συνεργείο γενικού καθαρισμού

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

Εστιατόριο ξενοδοχείου στη
Βασιλική Λευκάδος

13.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

 Πλήρης απασχόληση, μόνιμη
εργασία

τηλ. Επικοινωνίας:
2645025282
Υποβολή βιογραφικών στο
eleftheriakolyva@gmail.com
τηλ. Επικοινωνίας:
2645025282
Υποβολή βιογραφικών στο
eleftheriakolyva@gmail.com

Κέντρο αισθητικής Ελευθερία
Κολυβά

14.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

 Πλήρης απασχόληση, μόνιμη
εργασία

Κέντρο αισθητικής Ελευθερία
Κολυβά

15.

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ

 Περιστασιακή απασχόληση

τηλ. Επικοινωνίας:
6936777286

Εταιρία ενοικιάσεων σκαφών,
στην Λευκάδα

16.

ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

 Πλήρης απασχόληση, μόνιμη
εργασία

τηλ. Επικοινωνίας:
2645026492,
6980583822

Ψητοπωλείο στην πόλη της
Λευκάδος

17.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

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

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

Καφέ στην Βασιλική

18.

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.

Τηλ. Επικοινωνίας:
2645026025/ 6974900116

Εστιατόριο Burano, Λευκάδα

19.

ΡΕΣΕΨΙΟΝ

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Απαιτούνται αγγλικά &
εμπειρία
 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019 και 2020.
 Με προϋπηρεσία.
 6ωρη εργασία.
 Αμοιβή 800€.
 Προσφέρεται διαμονή.

τηλ. Επικοινωνίας:
6989563897

Allure hotel, Λευκάδα

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

Ενοικιαζόμενα δωμάτια,
Τσουκαλάδες, Λευκάδα

20.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

21.

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ

 Πλήρης απασχόληση για
σεζόν 2019.
 Για συγκομιδή και
συσκευασία

τηλ. Επικοινωνίας:
2682022088

Εταιρία παραγωγής ντομάτας
στο Άκτιο

22.

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

 Πλήρης μόνιμη απασχόληση.
 εσωτερική

τηλ. Επικοινωνίας:
6977704085

Μεγανήσι, Λευκάδα

ΚΟΠΕΛΑ

 Πλήρης απασχόληση, για
σεζόν
 Προσφέρεται διαμονή και
πρωινό,

τηλ. Επικοινωνίας:
6974458024

Καφέ σνακ μπαρ στην Βασιλική

23.

 Ευέλικτο ωράριο
 αμοιβή 1200€

24.

25.

26.

Και για χειμερινή σεζόν
30-50 ετών.
Παρέχεται διαμονή
Μισθός1000 ευρώ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ΜΠΟΥΦΕΝΤΖΟΥ






ΠΩΛΗΤΗΣ EX VAN

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

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

 Δίπλωμα πολιτικού ή
αρχιτέκτονα μηχανικού
 Επιθυμητή εμπειρία αλλά όχι
απαραίτητη
 Άριστη γνώση αγγλικών
 Γνώση Microsoft Office
 Γνώση Autocad
 Δίπλωμα οδήγησης ή

Τηλ. Επικοινωνίας:
6978407845

Βασιλική, Λευκάδα.

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

Υποβολή βιογραφικών:
karfakimarianna@gmail.com

Τεχνική και κατασκευαστική
εταιρεία.

27.

28.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ







29.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ




δυνατότητα απόκτησης
κατόπιν πρόσληψης
Προϋπηρεσία σε συνεργείο
αυτοκινήτων
Διατίθεται σπίτι
Απολυτήριο Λυκείου
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3
έτη
Απόφοιτος σχολής
μαγειρικής
Ελληνίδα ή αλλοδαπή με
καλά ελληνικά
Εσωτερική

Τηλ. Επικοινωνίας:
6981353980

Κοντάραινα Λευκάδας.

Τηλ. Επικοινωνίας:
2645022578
Ε mail:
lefkada@equalsociety.gr

Λευκάδα Πόλη

Τηλ. Επικοινωνίας:
6974909652

Καρυώτες Λευκάδας

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου
αντίστοιχης σχολής
 Άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας / η
γνώση επιπλέον
γλώσσας θα θεωρηθεί


SPA THERAPIST

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

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

επιπλέον προσόν
 Επιθυμητή η
προϋπηρεσία
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση ή
περιβάλλον αποθήκης
(επιθυμητή)
 Ομαδική εργασία και
οργανωτικές
δεξιότητες
 Ευχάριστη
προσωπικότητα
 Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις για τους
άνδρες υποψηφίους


1.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από αλυσίδα ’’Super
Market Κρητικός Α.Ε.’’

2.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη η γνώση
αγγλικών σε επίπεδο
Lower.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Aπό το
ξενοδοχείο ’’Zante
Maris Suites Τσιλιβή
Ζακύνθου ’’.

Απαραίτητα προσόντα:
Επαγγελματική
εμπειρία σε ξενοδοχείο
5 αστέρων ή
εστιατόριο fine dining
 Δυνατότητα παροχής
υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών
 Επαγγελματική
εμφάνιση και
συμπεριφορά
 Οργανωτικό πνεύμα


3.

5.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη η γνώση
αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’
Porto Zante Villas &
Spa’’.

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία
(επιθυμητή)
 Επαγγελματισμός
 Πνεύμα συνεργασίας
και ομαδικότητας
 Απαραίτητα
δικαιολογητικά


6.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο
’’ Ξένος Group Hotels’’.

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία
(επιθυμητή)
 Επαγγελματισμός
 Πνεύμα συνεργασίας
και ομαδικότητας
 Απαραίτητα
δικαιολογητικά


7.

BARTENTER

Απαραίτητα προσόντα:
8.

Α’ΜΑΓΕΙΡΑΣ



Πτυχίο σχολής
μαγειρικής

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο
’’ Ξένος Group Hotels’’.

Από την εταιρεία ’’ AMC Ho.Re.Ca Division’’.

Προϋπηρεσία 5 ετών
Γνώση ελληνικής μεσογειακής κουζίνας
 Ευελιξία, ομαδικότητα,
προσαρμοστικότητα
 Γνώση αγγλικών δεύτερη ξένη γλώσσα
θα θεωρηθεί
επιπρόσθετο προσόν



Απαραίτητα προσόντα:
Επαγγελματισμός
Προϋπηρεσία
(επιθυμητή)
 Πνεύμα συνεργασίας
και ομαδικότητας
 Γνώση αγγλικών
 Απαραίτητα
δικαιολογητικά



9.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α,Β,Γ’

Απαραίτητα προσόντα:
13.

ΠΩΛΗΤΗΣ


Επαγγελματική

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο’’
Olea All Suite Hotel’’.

Από την εταιρία ’’
Randstad’’.













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

Απαραίτητα προσόντα:
Προηγούμενη εμπειρία
σε ανάλογη θέση σε
ξενοδοχείο
πολυτελείας
 Γνώση αγγλικών και
ελληνικών θα
εκτιμηθεί
 Ευχάριστος
χαρακτήρας
 Ομαδικό πνεύμα


14.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρία
HotelBrain.

Απαραίτητα
προσόντα:




1.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ






Εμπειρία τουλάχιστον
3 ετών σε θέση
ηλεκτρολόγου
συντήρησης
Υπευθυνότητα,
οργάνωση και
προγραμματισμός
εργασιών
Ανάληψη
πρωτοβουλιών,
διαχείριση
προβλημάτων και
άμεση εξεύρεση
εφικτών λύσεων
Επικοινωνιακές
δεξιότητες
Ευελιξία και ικανότητα
εργασίας υπό πίεση

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρεία ’’
Macofin Hellas A.E.’’

Απαραίτητα
προσόντα:


Απόφοιτος AEI/ ΤΕΙ με
κατεύθυνση
Ηλεκτρολογίας

2.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ



Καλή γνώση Αγγλικών



Βασική γνώση Η/Υ



Κατοχή άδειας
οδήγησης ΙΧ



Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις



Να είναι μόνιμος
κάτοικος της περιοχής,
διαφορετικά να
αναφέρεται γραπτώς η
επιθυμία
μετεγκατάστασης

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την
εταιρεία’’Energon’’.

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


3.

RECEPIONIST

Απαραίτητα
προσόντα:
4.

ΟΔΗΓΟΣ

Δίπλωμα οδήγησης Β'
ή Γ' κατηγορίας
 Εμπειρία τουλάχιστον


Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταρεία’’In
Globe Ltd’’.

Από το κατάστημα
’’Καυκας’’.

2-3 ετών σε αντίστοιχη
θέση
 Άριστες επικοινωνιακές
και οργανωτικές
ικανότητες
 Εκπληρωμένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις
 Γνώση MS Office και
της αγγλικής γλώσσας
Απαραίτητα
προσόντα:
5.

6.

Α,Β,Γ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ




Καλή γνώση αγγλικών
Σχετική εμπειρία
τουλάχιστον 4 ετών
Απαραίτητα
προσόντα:
 Πτυχίο
ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
Ηλεκτρολογίας
 Εμπειρία σε

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από το ξενοδοχείο ’’
Emelisse Nature Resort’
’

Από το κατάστημα
’’Καυκάς’’.

ανάλογη θέση 12 έτη
Απαραίτητα
προσόντα:

7.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

 Εξαιρετική ικανότητα
επικοινωνίας και
συνέπεια στην
εκτέλεση των
καθηκόντων του
 Ενδιαφέρον για το
αντικείμενο και τον
κλάδο και ικανότητα
γρήγορης εκμάθησης
 Ικανότητα εργασίας σε
ομάδες, καθώς και
διοίκησης ομάδων για
την επίτευξη στόχων
υπό χρηματικούς,
χρονικούς ή άλλους
περιορισμούς
 Ικανότητα
αξιολόγησης,
ιεράρχησης και

Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρεία’’
Erissos Fish Farm ltd’’.









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
Θα εκτιμηθεί η κατοχή
επαγγελματικού
διπλώματος Γ'
κατηγορίας.

Απαραίτητα προσόντα:
8.

ΠΩΛΗΤΗΣ

Επαγγελματική
προϋπηρεσία στον
χώρο των πωλήσεων
 Πτυχίο ανώτατου ή


Αποστολή βιογραφικού
εδώ

Από την εταιρία
’’Randstad’’.











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

EqualSociety – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών
Διεύθυνση: Γεωργίου Θεοτόκη 61, Κέρκυρα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 26610. 81855
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: corfu@equalsociety.gr
Υπεύθυνη: Τσιριγγάκη Σπυριδούλα

