
 

∆ΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

26/01/2016 ΕΩΣ 31/01/2016 

Η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society σας παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και 

κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδοµάδα στα νησιά του Ιονίου. Το πάζλ των ειδικοτήτων συνθέτουν θέσεις που 

απευθύνονται σε διάφορους τοµείς, όπως δόκιµοι λιµενοφύλακες, υπάλληλοι τουριστικών γραφείων και 

καταστηµάτων, ξενοδοχοϋπάλληλοι, manager, σερβιτόροι, καθηγητές, οδηγοί, θερµαστές, συντηρητές κ.ά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πληροφορία της εβδομάδας: 

Τρεις εναλλακτικές επιλογές για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των «100 δόσεων» 

Όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιές οφειλές τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση του ν. 

4321/2015 για τις «100 δόσεις» και καλούνται να πληρώσουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο θα 

πρέπει, για να μη χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων, να επιλέξουν μεταξύ τριών εναλλακτικών 

επιλογών: 1) να εξοφλήσουν τις νέες οφειλές τους στο Δημόσιο πριν αυτές καταστούν 

ληξιπρόθεσμες, 2) να τακτοποιήσουν τις οφειλές αυτές πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

καταβολής τους, προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ για να υποβάλουν αιτήσεις 

υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων, 3) να εξοφλήσουν ολοσχερώς τα ποσά των νέων 

οφειλών το αργότερο σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα. 



 

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιµων πεδίων απασχόλησης συνοδευόµενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

συνοψίζονται παρακάτω : 

 

 

Α/Α 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

1. 
∆ΟΚΙΜΟΙ 

ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 

Η κατανοµή για τις 
προσλήψεις στο Λιµενικό που 
αφορά την πλήρωση έχει ως 
εξής:  
� α. Κατηγορία Μηχανικών 

Ε.Ν.: τριάντα έξι (36) θέσεις  
� β. Κατηγορία Ειδικών 

∆υνάµεων των Ενόπλων 
∆υνάµεων 

� γ. Κατηγορία ιδιωτών που 
συµµετείχαν ενεργά σε 
επιχειρήσεις για τη διάσωση 
ατόµων 

 
∆είτε εδώ αναλυτικά όλη την 
προκήρυξη. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
αυτοπροσώπως, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες από τις 
08:00 έως 14:00, ή 
ταχυδροµικώς µε συστηµένη 
αλληλογραφία στην Επιτροπή 
Παραλαβής – Ελέγχου 
∆ικαιολογητικών, 
Μοριοδότησης και Κατάταξης, 
στη Σχολή Λιµενοφυλάκων στο 
Χατζηκυριάκειο στον Πειραιά, 
από τις 20−01−2016 έως και 
τις 17−02−2016. 

Στο Λιµενικό Σώµα. 

2. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Ο∆ΗΓΟΙ 

Πλήρης απασχόληση για τη 
θερινή σεζόν 2016 στα Van του 
φορέα.  

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
info@corfutaxi.gr  ή παράδοση 

Στον Αστικό Μεταφορικό 
Συνεταιρισµό Ιδιόκτητων Ραδιοταξί 
Κέρκυρας. 



 

 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Καλή γνώση αγγλικών 
� Γνώση δεύτερης γλώσσας, 

όπως ιταλικά ή γερµανικά θα 
θεωρηθεί προσόν. 

βιογραφικών στα γραφεία του 
συνεταιρισµού: 
Εθν. Λευκίµµης 11 

3. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Καλή γνώση αγγλικών 

(προφορική και γραπτή) 
� Γνώση δεύτερης γλώσσας, 

όπως ιταλικά ή γερµανικά θα 
θεωρηθεί προσόν. 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
info@corfutaxi.gr  ή παράδοση 
βιογραφικών στα γραφεία του 
συνεταιρισµού: 
Εθν. Λευκίµµης 11 

Στον Αστικό Μεταφορικό 
Συνεταιρισµό Ιδιόκτητων Ραδιοταξί 
Κέρκυρας. 

4. 
ΠΩΛΗΤΡΙΑ / VISUAL 

MERCHANDISER  

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Οργανωτικές και ∆ιοικητικές 

Ικανότητες 
� Επικοινωνιακό χαρακτήρα µε 

οµαδικό πνεύµα 
� Τουλάχιστον 2 χρόνια 

προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 

� Γνώση του χώρου της µόδας 
� Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

και χρήση Η/Υ 
 

Αποστολή βιογραφικού µε 
την ένδειξη «Για το κατάστηµα 
στην Κέρκυρα» στη διεύθυνση: 
hr@cooltrends.gr  
 

Στο κατάστηµα Tally Weijl στην 
Κέρκυρα. 

5. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 
Για τη στελέχωση παιδότοπου µε 
παιδιά ηλικίας 5-15 ετών. 
 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
info@mitsis-rodabeach.com  

Στο ξενοδοχείο Mitsis Roda Beach, 
στη Βόρεια Κέρκυρα. 



 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Καλή γνώση Αγγλικών 
� Προϋπηρεσία 4 ετών σε 

αντίστοιχη θέση 

 

6. RECEPTIONIST 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Καλή γνώση Αγγλικών και 

Γαλλικών 
� Προϋπηρεσία 
� Η γνώση ρωσικών ή 

γερµανικών θα θεωρηθεί 
προσόν 

Τηλ. επικοινωνίας: 
6944903277 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ahm@mitsis-rodabeach.com  

Στο ξενοδοχείο 5 αστέρων Mitsis 
Roda Beach, στη Βόρεια Κέρκυρα. 

7. MARKET DEVELOPER 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Highly motivated and 

competitive, enthusiastic and 
creative with the ability to 
build strong customer 
relationships 

� A team player with an 
excellent customer service 
approach 

� A professional manner, 
articulate with excellent 
written and oral 
communication skills and 
strong interpersonal skills 

� Ability to work on own 
initiative, with strong 

Υποβολή ηλεκτρονικής 
αίτησης στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας, κάνοντας κλικ εδώ 
 
Υποβολή βιογραφικού έως 28 
Ιανουαρίου. 

Στην εταιρεία Coca-Cola Τρία 
Έψιλον. 



 

planning and organizational 
skills 

� Full driving license 
� Geographic mobility - ability 

to travel throughout the area 
under responsibility 

� University Degree in 
Business studies / Economics 
is desirable  

8. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Με εµπειρία στις πωλήσεις. Υποβολή βιογραφικού και 
περισσότερων πληροφοριών 
εντός του καταστήµατος, στην 
οδό Ευγενίου Βουλγάρεως 79. 

Στο κατάστηµα Intimissimi. 

9. 
RESERVATIONS 

ASSISTANT 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Some experience in a similar 

position in travel or 
hospitality 

� - A passion for travel/ 
tourism and in particular a 
passion for Corfu and Greece 

� - Ability to work alone or as 
part of a team 

� - Good communication skills, 
both written and verbal 

� - Self-motivated and with 
good attention to detail 

� - A good working knowledge 
of MS programs 

� - Fluent in English 

Αποστολή βιογραφικού µε 
σύντοµη συνοδευτική 
επιστολή στη διεύθυνση: 
jobs@crystaltravel.gr 
 
Website: 
http://www.crystaltravel.gr/  

Στο τουριστικό γραφείο Crystal 
Travel. 



 

� - Car driver 
 

10. 
TRANSFERS AND 

TOURS ASSISTANT 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Καλή γνώση της Κέρκυρας 
� Άριστη γνώση αγγλικών 
� ∆ίπλωµα οδήγησης 
� Πολύ καλή γνώση Η/ Υ και 

των προγραµµάτων MS 
Office 

� Καλές επικοινωνιακές 
δεξιότητες 

� Συνέπεια, υπευθυνότητα 

Αποστολή βιογραφικού µε 
σύντοµη συνοδευτική 
επιστολή στη διεύθυνση: 
jobs@crystaltravel.gr 
 
Website: 
http://www.crystaltravel.gr/  

Στο τουριστικό γραφείο Crystal 
Travel. 

11. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

Με εµπειρία. Τηλ. επικοινωνίας: 
 
6944225484 και  
26610 51497 
 
Αρµόδιος επικοινωνίας: 
Κ. Γουδέλης Νίκος 

Στο Corfu Studios – Mirage στον 
Αρίλλα. 

12. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ /-ΕΣ 

Νέοι µε εµπειρία για πλήρη 
απασχόληση.  
Παρέχεται εκπαίδευση. 

Τηλ. επικοινωνίας: 
6972348431 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
alfredos1908jobs@gmail.com 

Στην Alfredo's Gallery. 

13. ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Προϋπηρεσία 

Τηλ. επικοινωνίας: 
6976763191 
 

Στο ξενοδοχείο Glyfada Beach Villas
στους Παξούς. 



 

� Άριστη γνώση αγγλικών 
 
Για τη θερινή σεζόν 2016. Μισθός 
900€. 

Ώρες επικοινωνίας: 
09:00πµ-14:00µµ 
 
Αποστολή βιογραφικού µε 
φωτογραφία στη διεύθυνση: 
info@paxos-glyfadabeach.com  
 
Website: 
http://www.paxos-
glyfadabeach.com/  

14. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Προϋπηρεσία στο µπουφέ 
� Νέος /-α ηλικίας έως 35 

χρονών 
� Εµπειρία στην παρασκευή 

κρέπας θα εκτιµηθεί 
 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� ∆ιαµονή 
� ΙΚΑ 

 
Εποχική θερινή απασχόληση. 

Τηλ. επικοινωνίας:  
6972018695 
 
Ώρες επικοινωνίας: 
12:00µµ-14:00µµ, εκτός 
Σαββατοκύριακου 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
info@villa-elaia.com  
 
Website: 
http://www.villa-elaia.com  

Σε κατάστηµα στους Παξούς. 

15. 

 
ΒΟΗΘΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΟΡΟΦΩΝ 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Απόφοιτος/η Τουριστικής 

Σχολής Επαγγελµατική 
� Εµπειρία σε αντίστοιχη θέση  

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6938255286 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 

Στη µεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα 
GRECOTEL Hotels and Resorts. 
 



 

� Καλή γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

person_ci@grecotel.gr 
 

16. 
RESTAURANT 

MANAGER 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά, ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Φιλόδοξος, δηµιουργικός, 

οργανωτικός µε υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης και 
προσοχής στην λεπτοµέρεια 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 
 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
cgeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Γεωργιάδη Χρήστου  και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/   

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Mayor 
La Grotta Verde” της αλυσίδας 
Mayor Hotels & Resorts στην 
Κέρκυρα. 



 

17. BARTENDER 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

(επιθυµητό) 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά ή ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
cgeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Γεωργιάδη Χρήστου  και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Mayor 
La Grotta Verde” της αλυσίδας 
Mayor Hotels & Resorts στην 
Κέρκυρα. 

18. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ /-Α 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

(επιθυµητό) 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
cgeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Γεωργιάδη Χρήστου  και 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Mayor 
La Grotta Verde” της αλυσίδας 
Mayor Hotels & Resorts στην 
Κέρκυρα. 



 

� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 
έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά ή ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

19. CAPTAIN 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
cgeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Γεωργιάδη Χρήστου  και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Mayor 
La Grotta Verde” της αλυσίδας 
Mayor Hotels & Resorts στην 
Κέρκυρα. 



 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά, ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Φιλόδοξος, δηµιουργικός, 

οργανωτικός µε υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης και 
προσοχής στην λεπτοµέρεια 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 
 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

20. RECEPTIONIST 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

(επιθυµητό) 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
cgeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Γεωργιάδη Χρήστου  και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
 
Website: 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Mayor 
La Grotta Verde” της αλυσίδας 
Mayor Hotels & Resorts στην 
Κέρκυρα. 



 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά ή ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

http://www.mayorhotels.com/ 

21. HOSTESS 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

(επιθυµητό) 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά ή ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
cgeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Γεωργιάδη Χρήστου  και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Mayor 
La Grotta Verde” της αλυσίδας 
Mayor Hotels & Resorts στην 
Κέρκυρα. 



 

και παρουσία 
� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

22. ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’, Β’, Γ’ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

(επιθυµητό) 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά ή ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
cgeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Γεωργιάδη Χρήστου  και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Mayor 
La Grotta Verde” της αλυσίδας 
Mayor Hotels & Resorts στην 
Κέρκυρα. 



 

Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

23. 

 
Α’ ΚΑΙ Β’ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛAΣΤΗΣ 
 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά, ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Φιλόδοξος, δηµιουργικός, 

οργανωτικός µε υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης και 
προσοχής στην λεπτοµέρεια 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

Παροχές: 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ngeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: Κ. Γεωργιάδη Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mayor 
Capo Di Corfu” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

 
� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

24. RECEPTIONIST 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά, ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Φιλόδοξος, δηµιουργικός, 

οργανωτικός µε υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης και 
προσοχής στην λεπτοµέρεια 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

Παροχές: 
 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ngeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: Κ. Γεωργιάδη Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mayor 
Capo Di Corfu” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

25. SERVICE MANAGER 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών και 
γαλλικών ή γερµανικών 

� Η γνώση ρώσικων θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Φιλόδοξος, δηµιουργικός, 

οργανωτικός µε υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης και 
προσοχής στην λεπτοµέρεια 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ngeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: Κ. Γεωργιάδη Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mayor 
Capo Di Corfu” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

26. 
Β’ ΚΑΙ Γ’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΓΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά, ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Φιλόδοξος, δηµιουργικός, 

οργανωτικός µε υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης και 
προσοχής στην λεπτοµέρεια 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 

 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ngeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: Κ. Γεωργιάδη Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mayor 
Capo Di Corfu” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

� Ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών 

27. 
Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α 

LA CARTE 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά, ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Φιλόδοξος, δηµιουργικός, 

οργανωτικός µε υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης και 
προσοχής στην λεπτοµέρεια 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

Παροχές: 
� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ngeorgiadis@mayorhotels.com 
Yπ: Κ. Γεωργιάδη Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mayor 
Capo Di Corfu” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

28. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

(επιθυµητό) 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά ή ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
nskouras@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Σκούρα Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mon 
Repos Palace «Art Hotel» ” της 
αλυσίδας Mayor Hotels & Resorts 
στην Κέρκυρα. 

29. ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
(επιθυµητό) 

� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 
έτους σε αντίστοιχη θέση σε 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
nskouras@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Σκούρα Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mon 
Repos Palace «Art Hotel» ” της 
αλυσίδας Mayor Hotels & Resorts 
στην Κέρκυρα. 



 

ξενοδοχείο 
� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά ή ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 

 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

30. ZAXΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Συµπληρωµατικές γλωσσικές 

δεξιότητες (γερµανικά, 
γαλλικά, ρώσικα) θα 
θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Φιλόδοξος, δηµιουργικός, 

οργανωτικός µε υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης και 
προσοχής στην λεπτοµέρεια 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
nskouras@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Σκούρα Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mon 
Repos Palace «Art Hotel» ” της 
αλυσίδας Mayor Hotels & Resorts 
στην Κέρκυρα. 



 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

31. Γ' ΜΑΓΕΙΡΑΣ  

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
(επιθυµητό) 

� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 
έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
� Ευχάριστη προσωπικότητα 

και παρουσία 
� Οµαδικό πνεύµα 

συνεργασίας 
� Επαγγελµατική 

συµπεριφορά 

Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
nskouras@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Σκούρα Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mon 
Repos Palace «Art Hotel» ” της 
αλυσίδας Mayor Hotels & Resorts 
στην Κέρκυρα. 



 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

32. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
(επιθυµητό) 

� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 
έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Γνώση αγγλικών 
(επιθυµητή) 

� Συµπληρωµατικές 
γλωσσικές δεξιότητες 
(γερµανικά, γαλλικά ή 
ρώσικα) θα θεωρηθούν 
επιπλέον προσόν 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα 
συνεργασίας 

� Επαγγελµατική 
συµπεριφορά 

Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
nskouras@mayorhotels.com 
Yπ: κ. Σκούρα Νίκου και 
κοινοποίηση στη διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/ 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “ Mon 
Repos Palace «Art Hotel» ” της 
αλυσίδας Mayor Hotels & Resorts 
στην Κέρκυρα. 



 

� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

33. HOSTESS 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση 

� Άριστη γνώση Αγγλικών 
(γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθεί) 

� Επικοινωνιακές ικανότητες, 
ευχάριστη & δυναµική 
προσωπικότητα 

� Οµαδικό πνεύµα 
συνεργασία 

� Υψηλό πνεύµα συνεργασίας 
& οµαδικότητας 

� Ευελιξία & 
προσαρµοστικότητα σε 
απαιτητικές καταστάσεις 

Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ndimitropoulos@mayorhotels.c
om Yπ: κ. ∆ηµητρόπουλου 
Νίκου και κοινοποίηση στη 
διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/   

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Pelekas 
Monastery” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

34. Α’ & Β’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία και καλή 
γνώση µεσογειακής 
κουζίνας 

� ∆ηµιουργικότητα και 
φαντασία 

� Επαγγελµατική 
συµπεριφορά και οµαδικό 
πνεύµα συνεργασίας 

� Γνώση και Προϋπηρεσία 
κουζίνας a la carte 

� Οµαδικό πνεύµα 
συνεργασίας 

Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ndimitropoulos@mayorhotels.c
om Yπ: κ. ∆ηµητρόπουλου 
Νίκου και κοινοποίηση στη 
διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/   

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Pelekas 
Monastery” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 

35. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ - ΕΣ 

ΜΠΑΡ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Καλή γνώση Αγγλικών 
(γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθεί) 

� Ικανότητα διαπροσωπικής 

 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ndimitropoulos@mayorhotels.c
om Yπ: κ. ∆ηµητρόπουλου 
Νίκου και κοινοποίηση στη 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Pelekas 
Monastery” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης του 
πελάτη 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
� Επαγγελµατική 

συµπεριφορά και 
προσεγµένη εµφάνιση 

� Οµαδικό πνεύµα 
συνεργασίας 

� Υψηλό πνεύµα συνεργασίας 
& οµαδικότητας 

� Ευελιξία & 
προσαρµοστικότητα σε 
απαιτητικές καταστάσεις 

Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/   

36. 
BARMAN / 

BARWOMAN 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Άριστη γνώση 
Αγγλικών(γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών θα 
εκτιµηθεί) 

  
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ndimitropoulos@mayorhotels.c
om Yπ: κ. ∆ηµητρόπουλου 
Νίκου και κοινοποίηση στη 

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Pelekas 
Monastery” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

� Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε 
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστερων 

� Ευχάριστη και 
επικοινωνιακή 
προσωπικότητα 

� Επαγγελµατική εµφάνιση & 
συµπεριφορά 

� Οµαδικό πνεύµα 
συνεργασίας 

Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/   

37. CAPTAIN 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Προϋπηρεσία σε ανάλογη 

θέση 
� Καλή γνώση Αγγλικών 

(γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθεί) 

� Επικοινωνιακές ικανότητες, 
ευχάριστη & δυναµική 
προσωπικότητα 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 

 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ndimitropoulos@mayorhotels.c
om Yπ: κ. ∆ηµητρόπουλου 
Νίκου και κοινοποίηση στη 
διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/   

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Pelekas 
Monastery” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

� Υψηλό πνεύµα συνεργασίας 
& οµαδικότητας 

� Ευελιξία & 
προσαρµοστικότητα σε 
απαιτητικές καταστάσεις 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

38. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/-ΕΣ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Καλή γνώση Αγγλικών 

(γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθεί) 

� Ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης του 
πελάτη 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

και προσεγµένη εµφάνιση 
� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Υψηλό πνεύµα συνεργασίας 

& οµαδικότητας 
� Ευελιξία & 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
ndimitropoulos@mayorhotels.c
om Yπ: κ. ∆ηµητρόπουλου 
Νίκου και κοινοποίηση στη 
διεύθυνση: 
kousouni@mayorhotels.com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.com/   

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα “Pelekas 
Monastery” της αλυσίδας Mayor 
Hotels & Resorts στην Κέρκυρα. 



 

προσαρµοστικότητα σε 
απαιτητικές καταστάσεις 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

39. BARMAN 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� ∆ύο χρόνια προϋπηρεσία σε 

αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων 

� Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 

� Γνώσεις κρασιών και 
cocktails 

� Ευχάριστος και φιλικός 
χαρακτήρας 

� Οµαδικό πνεύµα 
 

Παροχές: 
 
� 6µηνη απασχόληση (Μάιος – 

Οκτώβριος) 
� Μισθός αναλόγως προσόντων 

– προϋπηρεσίας 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση:  
stay@belmare.gr  
 
Website: 
http://www.belmare.gr/greece
-corfu/  

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα Bella 
Mare Hotel στην Κασσιόπη. 



 

� ∆ιαµονή και ηµιδιατροφή 
� Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

40. Α' ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� ∆ύο χρόνια προϋπηρεσία σε 

αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων 

� Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 

� Ευχάριστος και φιλικός 
χαρακτήρας 

� Οµαδικό πνεύµα 
 
Παροχές: 
 
� 6µηνη απασχόληση (Μάιος – 

Οκτώβριος) 
� Μισθός αναλόγως προσόντων 

– προϋπηρεσίας 
� ∆ιαµονή και ηµιδιατροφή 
� Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση:  
stay@belmare.gr  
 
Website: 
http://www.belmare.gr/greece
-corfu/  

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα Bella 
Mare Hotel στην Κασσιόπη. 

41. ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 

Για µόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2661045150 
 
Αποστολή βιογραφικού µε 
πρόσφατη φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
spirosvar@gmail.com  
 

Στο κατάστηµα η Πίττα του Παππού 
στην πόλη της Κέρκυρας. 



 

Ή παράδοση του βιογραφικού 
στο κατάστηµα: 
Αγ. Πάντων 12 
 

42. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Άριστη γνώση Αγγλικής 

γλώσσας 
� Άριστη χρήση Η/Υ  
� Εµπειρία στο web marketing 
� Επικοινωνιακές ικανότητες 
� Πνεύµα συνεργασίας 
� ∆ίπλωµα οδήγησης 

αυτοκινήτου και 
µοτοποδηλάτου  

� Προϋπηρεσία σε τουριστικό 
γραφείο 

 
Καθήκοντα: 
 
� ∆ηµιουργία και 

παρακολούθηση 
ηλεκτρονικής διαφηµιστικής 
καµπάνιας 

� Social media ads 
� Νewsletters 
� Google analytics 
� SEO/SEM.. Προώθηση και 

ενδυνάµωση του brand name 
του γραφείου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2662031333 
 
Website: 
http://paxos-holidays.gr  

Στο τουριστικό γραφείο Paxos 
Thalassa στους Παξούς 



 

� ∆ηµιουργία νέων πακέτων 
εκδροµών 

� Επίβλεψη στη δηµιουργία 
φυλλαδίων και των λοιπών 
ενεργειών προώθησης των 
υπηρεσιών 

43. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Για θερινή σεζόν από 1η Απριλίου 
ως 31η Οκτωβρίου 2016. 
Απαραίτητα προσόντα: 
� Γνώση και εµπειρία ως 

µηχανικός 
� Ηλεκτρολόγος µηχανών 

θαλάσσης 
� Γνώσεις και εµπειρία στη 

συντήρηση σκαφών 
αναψυχής 

� Ναυτικές γνώσεις 
� ∆ίπλωµα ταχυπλόου 
� ∆ίπλωµα αυτοκινήτου 
� Πολύ καλή γνώση αγγλικής 

γλώσσας.  
 
Παροχές: 
 
� Ευχάριστο περιβάλλον 

εργασίας 
� Ασφάλιση και bonus 
� ∆ιαµονή βιογραφικά µε 

πρόσφατη 
� Μισθός 1.000€ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2662031333 
 
Website: 
http://paxos-holidays.gr  

Στο τουριστικό γραφείο Paxos 
Thalassa στους Παξούς 



 

44. 
ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ / 

ΤΑΜΙΑΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Έχετε ευχάριστη 
προσωπικότητα και 
αποτελείτε πρότυπο 
ευγένειας απέναντι στους 
πελάτες 

� Σας διακρίνουν 
υπευθυνότητα και 
αξιοπιστία 

� Σας αρέσει η οµαδική 
εργασία και οι κοινοί 
στόχοι 

� Ιδανικά διαθέτετε εµπειρία 
στο χώρο του εµπορίου 

Υποβολή βιογραφικού 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας, κάνοντας κλικ 
εδώ 

Στο κατάστηµα Lidl στην Κέρκυρα. 

ΛΕΥΚΑ∆Α 

1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
“E-GNOSIS”. 

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

EQUAL SOCIETY 
 
Τηλ. Επικοινωνίας:                   
26450 22578 
(καθηµερινά 9.30 – 14.30) 

 
 

2. 
ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 

Απαραίτητη γνώση αγγλικής 
γλώσσας. Για 6µηνη εργασία. 

Αποστολή βιογραφικού 
Με φωτογραφία και τηλέφωνο 
επικοινωνίας στη διεύθυνση: 
ironagis@gmail.com  

Εστιατόριο στο Μεγανήσι Λευκάδας 



 

3. 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΠΙΣΙΝΕΣ 

Για την καλοκαιρινή σεζόν 2016. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6948281107 
Αντώνης Βαµβακέρης 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
xenialefkada@gmail.com 

Ξενοδοχειακός όµιλος Xenia Resort 
& Villas (Περιοχή Λαζαράτα – 
Βαυκερή). 

4. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 

Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2016. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6948281107 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Κ. Αντώνης Βαµβακέρης 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
xenialefkada@gmail.com  

Ξενοδοχειακός όµιλος Xenia Resort 
& Villas (Περιοχή Λαζαράτα – 
Βαυκερή). 

 
5. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

Κωδικός θέσης 974695 στο 
σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ. Με γνωστικό 
αντικείµενο «πληροφοριακά 
συστήµατα διοίκησης». 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά έως τις 
29/02/2016. Επίσης θα πρέπει 
να κοινοποιηθεί και ένα αντίτυπο 
της αίτησης υποψηφιότητας και 
τα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία 
του τµήµατος.  
Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων.  www.teiion.gr. 

Τηλ. επικοινωνίας: 
26450 26160 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
∆ιεύθυνση γραµµατείας 
τµήµατος ∆ιοίκησης  
Επιχειρήσεων 
Φιλοσόφων και Τζεβελέκη 
 

Στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
του ΤΕΙ Λευκάδας. 



 

 
 

6. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΣΚΑΦΩΝ 

Ειδικότητες που ζητούνται: 
Μηχανικός µε εµπειρία σε 
µηχανές θαλάσσης, Γενικός 
Τεχνίτης µε γνώσεις 
συγκόλλησης, Καθαρίστρια και 
δύο Πωλητές για το κατάστηµα 
των ναυτιλιακών ειδών και 
σκαφών.  Απαραίτητη 
προϋπόθεση για όλες τις 
ειδικότητες είναι η γνώση 
Αγγλικών. 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645029117 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Καπότη Ιωάννα 

Στην εταιρία επισκευής σκαφών 
Paleros Yacht Services Ε.Π.Ε. 

7. Ο∆ΗΓΟΣ  

Απαιτούµενα προσόντα: 
 
∆ίπλωµα Γ’ κατηγορίας 

Αποστολή βιογραφικών στη 
διεύθυνση: 
lefkada.assistance@gmail.com 
 
Τηλ. Επικοινωνίας:  
6944553006, 6944670886 
                   

Εταιρία Οδικής Βοήθειας. 

8. ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ 

Πτυχιούχος µηχανολόγος 
µηχανικός ή τροφίµων ή 
οποιοσδήποτε έχει άδεια εργασίας 
ως θερµαστής.  

 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
6937445470 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Μυριανθούσης Βασίλειος 
 

Εταιρία παραγωγής ελαιόλαδου 
«Grecolio». 



 

9. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

Μόνιµη θέση εργασία, flex 
workplace. Με γνώση social 
media, back office, adds, design 
or and photoshop κατά προτίµηση 
γνώση, java and or magento. 
 

Eπικοινωνήστε µέσω email 
στο mezzoff@outlook.com 

 

10. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗ- 
ΛΟΙ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ. 

Για εργασία από 15 Απριλίου 
2016 έως 15 Οκτωβρίου 2016. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6943959824 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
vasilikihotels@gmail.com  
 
 

Για όµιλο ξενοδοχείων στη Βασιλική.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

1. ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Τοµέας απασχόλησης: Παρασκευή 
πρωινών γευµάτων. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση 
 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 35435-7 
Fax: 26950 35398 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
staff@thebay.gr 
 
Website: 
http://www.thebay.gr 

Από το ξενοδοχείο 5* «The Bay» στον 
Βασιλικό Ζακύνθου. 



 

2. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση 
 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 35435-7 
Fax: 26950 35398 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
staff@thebay.gr 
 
Website: 
http://www.thebay.gr 

Από το ξενοδοχείο 5* «The Bay» στον 
Βασιλικό Ζακύνθου. 

3. BARISTA Α’ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση 
 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 35435-7 
Fax: 26950 35398 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
staff@thebay.gr 
 
Website: 
http://www.thebay.gr 

Από το ξενοδοχείο 5* «The Bay» στον 
Βασιλικό Ζακύνθου. 

4. BARISTA Β’ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 35435-7 
Fax: 26950 35398 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
staff@thebay.gr 

Από το ξενοδοχείο 5* «The Bay» στον 
Βασιλικό Ζακύνθου. 



 

 
Website: 
http://www.thebay.gr 

5. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 35435-7 
Fax: 26950 35398 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
staff@thebay.gr 
 
Website: 
http://www.thebay.gr 

Από το ξενοδοχείο 5* «The Bay» στον 
Βασιλικό Ζακύνθου. 

6. 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Σχετικός τίτλος σπουδών 
� Άριστη γνώση Αγγλικής και 

Γερµανικής γλώσσας 
� Άριστη χρήση Η/Υ και internet 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση  
� Ευγενής και κοινωνική 

προσωπικότητα 

Τηλ. Επικοινωνίας 
6978770759 
 
Ώρες επικοινωνίας: 
09:00- 14:00 

Από το ξενοδοχείο 5* στην Ζάκυνθο. 

7. BARMAN 
Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 41330 
Fax:26950 41380 

Από το ξενοδοχείο 5* «The Lesante 
Luxury Hotel & Spa» στην Ζάκυνθο. 



 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο σχολής τουριστικών 

επαγγελµάτων 
� Προϋπηρεσία 2-4 έτη σε 

αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 5* 

� Άριστη γνώση της Αγγλική 
γλώσσας 

� Επαγγελµατική συµπεριφορά 
 

Παροχές: 
 
� ∆ιαµονή 
� ∆ιατροφή 

 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
info@lesante.gr 
 
Website: 
http://www.lesante.gr 
 
 

8. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Πλήρης απασχόληση  
Τοµέας απασχόλησης: Χονδρική 
πώληση προϊόντων στην 
τουριστική αγορά. 
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Εργασιακή εµπειρία στον 
τοµέα της πώλησης 
 

 

Τηλ. Επικοινωνίας 
210 9227752 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: 
Κοντοσώρος Νίκος 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
cv@bonumterrae.gr 
Website: 
http://www.bonumterrae.c
om 
 

Από την εταιρεία «Bonum Terrae ΑΕ» 
που δραστηριοποιείται στον χώρο του 
Ελαιόλαδου, για το νοµό Ζακύνθου και 
Κεφαλληνίας. 

9. ITALIAN CHEF 
Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016 (24/04-
30/10). 

Τηλ. Επικοινωνίας 
(+202) 2401 7316 
(+202) 2403 9182 

Από διαχειριστική εταιρεία 
ξενοδοχειακών µονάδων «Global 
Management Services» στην Αίγυπτο 



 

 
Απαραίτητα προσόντα: 
 

� Πτυχίο σχολής τουριστικών 
επαγγελµάτων 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. 

� Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. 

 
Παροχές: 
 
� Αποδοχές έως 17.000€ 
� ∆ιαµονή και διατροφή 

 

 
Αποστολή βιογραφικού 
µεταφρασµένο στην 
Αγγλική γλώσσα µε 
φωτογραφία και Skype 
address στη διεύθυνση: 
CV@GmsEgypt.com 
 
Τίτλος θέσης: 
«Italian Chef – HOTEL» 
 
Website: 
http://www.gmsegypt.com 
 
 
 
 

για ξενοδοχειακή µονάδα στην 
Ζάκυνθο. 

10. GREEK CHEF 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016 (24/04-
30/10). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 

� Πτυχίο σχολής τουριστικών 
επαγγελµάτων 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. 

� Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. 

 

Τηλ. Επικοινωνίας 
(+202) 2401 7316 
(+202) 2403 9182 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µεταφρασµένο στην 
Αγγλική γλώσσα µε 
φωτογραφία και Skype 
address στη διεύθυνση: 
CV@GmsEgypt.com 
 
Τίτλος θέσης: 
«Greek Chef – HOTEL»  

Από διαχειριστική εταιρεία 
ξενοδοχειακών µονάδων «Global 
Management Services» στην Αίγυπτο 
για ξενοδοχειακή µονάδα στην 
Ζάκυνθο. 



 

Παροχές: 
 
� Αποδοχές/σαιζόν από 

15.000€ έως 17.000€ 
� ∆ιαµονή και διατροφή 

 

 
Website: 
http://www.gmsegypt.com 
 

11. ASIAN FUSION CHEF 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016 (24/04-
30/10). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 

� Πτυχίο σχολής τουριστικών 
επαγγελµάτων 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. 

� Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. 

 
Παροχές: 
 
� Αποδοχές/σαιζόν 17.000€ 
� ∆ιαµονή και διατροφή 

Τηλ. Επικοινωνίας 
(+202) 2401 7316 
(+202) 2403 9182 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µεταφρασµένο στην 
Αγγλική γλώσσα µε 
φωτογραφία και Skype 
address στη διεύθυνση: 
CV@GmsEgypt.com 
 
Τίτλος θέσης: 
«Asian Fusion Chef – 
HOTEL» 
 
Website: 
http://www.gmsegypt.com 

Από διαχειριστική εταιρεία 
ξενοδοχειακών µονάδων «Global 
Management Services» στην Αίγυπτο 
για ξενοδοχειακή µονάδα στην 
Ζάκυνθο. 

12. 
ASIAN ASSISTANT 

COOK 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016 (24/04-
30/10). 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 
 

� Πτυχίο σχολής τουριστικών 

Τηλ. Επικοινωνίας 
(+202) 2401 7316 
(+202) 2403 9182 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µεταφρασµένο στην 
Αγγλική γλώσσα µε 

Από διαχειριστική εταιρεία 
ξενοδοχειακών µονάδων «Global 
Management Services» στην Αίγυπτο 
για ξενοδοχειακή µονάδα στην 
Ζάκυνθο. 



 

επαγγελµάτων 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση. 
� Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 

γλώσσας. 
 
Παροχές: 
 
� Αποδοχές/µήνα 1.200€ 

 

φωτογραφία και Skype 
address στη διεύθυνση: 
CV@GmsEgypt.com 
 
Τίτλος θέσης: 
«Asian Assistant Cook – 
HOTEL» 
 
Website: 
http://www.gmsegypt.com 
 
 

13. SPA THERAPIST 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016 (24/04-
30/10). 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 
 

� Πτυχίο αντίστοιχης θέσης 
(µασάζ, αισθητική) 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. 

� Πολύ καλή γνώση Γαλλικής 
και Αγγλικής γλώσσας 

 
Παροχές: 
 
� Αποδοχές/µήνα 800€ 
� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Οκτάωρη (8) απασχόληση 

Τηλ. Επικοινωνίας 
(+202) 2401 7316 
(+202) 2403 9182 
Αποστολή βιογραφικού 
µεταφρασµένο στην 
Αγγλική γλώσσα µε 
φωτογραφία και Skype 
address στη διεύθυνση: 
CV@GmsEgypt.com 
 
Τίτλος θέσης: 
«SPA THERAPIST – 
HOTEL» 
 
Website: 
http://www.gmsegypt.com 
 
 

Από διαχειριστική εταιρεία 
ξενοδοχειακών µονάδων «Global 
Management Services» στην Αίγυπτο 
για ξενοδοχειακή µονάδα στην 
Ζάκυνθο. 



 

 

14.  
RESTAURANTS 

MANAGER  

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016 (24/04-
30/10). 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 
 

� Πτυχίο σχολής τουριστικών 
επαγγελµάτων 

� Πολύ καλή γνώση 
Γερµανικής, Γαλλικής και 
Αγγλικής γλώσσας 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. 
 

Παροχές: 
 
� Αποδοχές/σαιζόν 15.000€ 
� ∆ιαµονή  

 

Τηλ. Επικοινωνίας 
(+202) 2401 7316 
(+202) 2403 9182 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µεταφρασµένο στην 
Αγγλική γλώσσα µε 
φωτογραφία και Skype 
address στη διεύθυνση: 
CV@GmsEgypt.com 
 
Τίτλος θέσης: 
«RESTAURANT 
MANAGER – HOTEL» 
 
Website: 
http://www.gmsegypt.com 
 

Από διαχειριστική εταιρεία 
ξενοδοχειακών µονάδων «Global 
Management Services» στην Αίγυπτο 
για ξενοδοχειακή µονάδα στην 
Ζάκυνθο. 

15. 
RESERVATIONS 

AGENT  

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016 (24/04-
30/10). 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 
 

� Πτυχίο σχολής τουριστικών 
επαγγελµάτων 

Τηλ. Επικοινωνίας 
(+202) 2401 7316 
(+202) 2403 9182 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µεταφρασµένο στην 
Αγγλική γλώσσα µε 
φωτογραφία και Skype 

Από διαχειριστική εταιρεία 
ξενοδοχειακών µονάδων «Global 
Management Services» στην Αίγυπτο 
για ξενοδοχειακή µονάδα στην 
Ζάκυνθο. 



 

� Εµπειρία σε CRS/CRM/MS 
Office proficient skills 

� Πολύ καλή γνώση, Γαλλικής 
και Αγγλικής γλώσσας 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. 
 

Παροχές: 
 
� Αποδοχές/σαιζόν 800€ 
� ∆ιαµονή και διατροφή 

address στη διεύθυνση: 
CV@GmsEgypt.com 
 
Τίτλος θέσης: 
«RESERVATIONS AGENT 
– HOTEL» 
 
Website: 
http://www.gmsegypt.com 
 

16. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ/ROOM 

SERVICE 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Ηλικία έως 30 ετών 
� ∆υνατότητα παροχής υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών 
� Πολύ καλή γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας 
� Επαγγελµατική εµφάνιση και 

συµπεριφορά 

Παροχές: 
 
� ∆ιαµονή και διατροφή 
� Πλήρης ασφάλιση 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 65100 
Fax: 26950 65102 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
info@portozante.com 
 
Website: 
https://portozante.com 
 

Από το ξενοδοχείο 5* «Porto Zante 
Villas & Spa» στην Ζάκυνθο. 



 

17. GUEST RELATIONS 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Απόφοιτη Τουριστικής 
Σχολής ή προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε 
πολυτελές συγρότηµα 

� Άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 

� Γνώση δεύτερης γλώσσας 
προσόν 

� Άριστη γνώση H/Y σε 
περιβάλλον Windows 

� Ευχέρεια στις δηµόσιες 
σχέσεις 

� Επαγγελµατική εµφάνιση 
και συµπεριφορά 

 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 65100 
Fax: 26950 65102 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
info@portozante.com 
 
Website: 
https://portozante.com 
 

Από το ξενοδοχείο 5* «Porto Zante 
Villas & Spa» στην Ζάκυνθο. 



 

18. MAITRE D' HOTEL 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Ηλικία έως 35 ετών 
� ∆υνατότητα παροχής υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών 
� Πολύ καλή γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας 
� Επαγγελµατική εµφάνιση και 

συµπεριφορά 

Τηλ. Επικοινωνίας 
26950 65100 
Fax: 26950 65102 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
info@portozante.com 
 
Website: 
https://portozante.com 

Από το ξενοδοχείο 5* «Porto Zante 
Villas & Spa» στην Ζάκυνθο. 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

1. ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΡΙΑ 

Πλήρης απασχόληση. 
  
Απαιτούµενα προσόντα: 
 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση 
� Γνώσεις µηχανογράφησης 

(control) 

Τηλ. Επικοινωνίας 
2671200125  
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: 
Κα Ελένη Παπαντωνάτου 
 
Ώρες επικοινωνίας: 
9:00- 14:00 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
Kefalonia_eleni@forthnetsh
op.gr & info@f2d.gr 

Από την εταιρεία πληροφορικής 
«Forthnetshop» στο Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας. 
mailto:kefalonia_eleni@forthnetshop.gr 
 



 

2. ΠΩΛΗΤΗΣ -ΡΙΑ 

Πλήρης απασχόληση. 
  
Απαιτούµενα προσόντα: 
 
� Εργασιακή εµπειρία σε 

αντίστοιχη θέση 
� Γνώσεις υπηρεσιών 

πληροφορικής 
� Γνώσεις προϊόντων νέας 

τεχνολογίας 
� Γνώσεις στην τεχνολογία 

VoIP 
 

Τηλ. Επικοινωνίας 
2671200125  
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: 
Κα Ελένη Παπαντωνάτου 
 
Ώρες επικοινωνίας: 
9:00- 14:00 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
Kefalonia_eleni@forthnetsh
op.gr & info@f2d.gr 

Από την εταιρεία πληροφορικής 
«Forthnetshop» στο Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας.  
 

3. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 
 
� Πενταετή εργασιακή εµπειρία 

σε αντίστοιχη θέση 
� Εµπειρία στο ψήσιµο κρέατος 

–ψαριού 
� Συστάσεις 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2674032839 
6973889785 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
millsrestaurant@gmail.com 
 

Από το εστιατόριο «Mills Restaurant» 
στα Κιόνια  Ιθάκη. 

4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (2) 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016 – 
πλήρης απασχόληση. 
 
Απαιτούµενα προσόντα: 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6944540691 

Από ταξιδιωτικό- ναυτιλιακό γραφείο 
στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. 



 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. 

� Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. 

5. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΕΣ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
  
Απαιτούµενα προσόντα: 
 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. 

� Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής γλώσσας 
 

Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και διατροφή 
� Μισθός και ασφάλιση 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26710 97701 
26710 97702 
Fax: 211 7702286 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
nfo@petanibayhotel.gr 
 
Website: 
http://www.petanibayhotel
.gr 
 

Από το ξενοδοχείο 4* «Petani Bay 
Hotel» στην Αγία Θέκλη, Παλλική 
Κεφαλληνίας. 

 
 

Equal Society 
∆ιεύθυνση : Γ.Θεοτόκη 61, Κέρκυρα 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 26610.21.203 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση : equalcorfu@gmail.com 

Υπεύθυνη : Έλλη Ανυφαντή 
 


