
 

∆ΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

19/01/2016 ΕΩΣ 24/01/2016 

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 ξενοδοχοϋπάλληλοι, υπάλληλοι καταστηµάτων και γραφείων, σερβιτόροι, 

καθηγητές, βοηθός ακτινολόγου, οδηγοί, θερµαστές κ.α.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πληροφορία της εβδομάδας: 

Νέες προσλήψεις Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

Από 20/1 και έως 17/2 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την προκήρυξη να 

καταθέτουν τις αιτήσεις τους για σαράντα εννέα (49) συνολικά προσλήψεις Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων στο λιμενικό. Οι διαδικασίες του διαγωνισμού ενισχύονται και 

προστατεύονται τόσο με τη συμμετοχή συμβούλων του ΑΣΕΠ, όσο και με τη συμμετοχή 

καθηγητών του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά στην Επιτροπή Εξετάσεων, με πρόεδρο εκπρόσωπο του 

ΑΣΕΠ. 



 

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. 

 
ΒΟΗΘΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΟΡΟΦΩΝ 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Απόφοιτος/η Τουριστικής 

Σχολής Επαγγελµατική 
� Εµπειρία σε αντίστοιχη θέση  
� Καλή γνώση αγγλικής 

γλώσσας 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6938255286 
 
Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
person_ci@grecotel.gr 
 

Στη µεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα 
GRECOTEL Hotels and Resorts. 
 

2. 
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 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
lagrottaverde@mayorhotels.
com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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



 

� 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 
 

3. 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 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
lagrottaverde@mayorhotels.
com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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



 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

4. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ /-Α 

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: 
lagrottaverde@mayorhotels.
com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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



 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

5. CAPTAIN 

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 
 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
lagrottaverde@mayorhotels.
com 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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



 

Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

6. RECEPTIONIST 

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 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
lagrottaverde@mayorhotels.
com 
 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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



 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

7. 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 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
lagrottaverde@mayorhotels.
com 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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



 

 

8. 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 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
lagrottaverde@mayorhotels.
com 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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



 

9. 

 
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: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
capodicorfu@mayorhotels.c
om 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/  

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



 

10. 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: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
capodicorfu@mayorhotels.c
om 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/  

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



 

11. 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 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
capodicorfu@mayorhotels.c
om 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/  

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

12. 
Β’ ΚΑΙ Γ’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΓΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση:  
capodicorfu@mayorhotels.c

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



 

� 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 

om 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/  

13. 
Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α 

LA CARTE 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
capodicorfu@mayorhotels.c
om 
 

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



 

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 

 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/  

14. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

(επιθυµητό) 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Γνώση αγγλικών 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
resmonrepos@mayorhotels.
com  
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co

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



 

� 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 

m/ 

15. ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ 

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 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
resmonrepos@mayorhotels.
com  
 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/ 

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



 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 

16. F&B SUPERVISOR 

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 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση:  
resmonrepos@mayorhotels.
com  
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/ 

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



 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

17. 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 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
resmonrepos@mayorhotels.
com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/ 

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

18. ΒΑΛΕΣ 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
resmonrepos@mayorhotels.

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



 

(επιθυµητό) 
� Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 

έτους σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 

� Καλή γνώση αγγλικών 
(επιθυµητή) 

� Ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία 

� Οµαδικό πνεύµα 
συνεργασίας 

� Επαγγελµατική 
συµπεριφορά 

Παροχές: 
 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

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

19. 
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Ευχάριστη προσωπικότητα 

και παρουσία 
� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Επαγγελµατική συµπεριφορά 

 
Παροχές: 
 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
resmonrepos@mayorhotels.
com  
 
 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co

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



 

� ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

m/ 

20. 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 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
resmonrepos@mayorhotels.
com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/ 

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



 

� Άριστο εργασιακό 
περιβάλλον 

� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

21. 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 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
pelekas@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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



 

αποδοχών 
 

22. 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: 
pelekas@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

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

23. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ - ΕΣ 

ΜΠΑΡ 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Καλή γνώση Αγγλικών 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
pelekas@mayorhotels.com  

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



 

(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 & 
προσαρµοστικότητα σε 
απαιτητικές καταστάσεις 

Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
 

 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

24. 
BARMAN / 

BARWOMAN 

Απαραίτητα προσόντα: 

� Άριστη γνώση 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
pelekas@mayorhotels.com  

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



 

Αγγλικών(γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών θα 
εκτιµηθεί) 

� 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 
 

 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/   

25. CAPTAIN 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Προϋπηρεσία σε ανάλογη 

θέση 
� Καλή γνώση Αγγλικών 

(γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθεί) 

� Επικοινωνιακές ικανότητες, 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση:  
pelekas@mayorhotels.com 
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/ 

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



 

ευχάριστη & δυναµική 
προσωπικότητα 

� Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
� Υψηλό πνεύµα συνεργασίας 

& οµαδικότητας 
� Ευελιξία & 

προσαρµοστικότητα σε 
απαιτητικές καταστάσεις 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή και ∆ιατροφή 
� Άριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
� Εποχική απασχόληση 
� Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

26. 
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 

Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
pelekas@mayorhotels.com  
 
Website: 
http://www.mayorhotels.co
m/ 

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 

27. 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 – 

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

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα Bella Mare 
Hotel στην Κασσιόπη. 



 

Οκτώβριος) 
� Μισθός αναλόγως προσόντων 

– προϋπηρεσίας 
� ∆ιαµονή και ηµιδιατροφή 
� Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

28. 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/gree
ce-corfu/  

Στη Ξενοδοχειακή µονάδα Bella Mare 
Hotel στην Κασσιόπη. 

29. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Με εµπειρία, για απογευµατινή 
εργασία. 

 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
26610 95292 - 6948306255 
 
Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση:  

Στην εταιρεία STAY COOL Κ. 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 



 

stay_cfu@otenet.gr   
 

30. ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 

Για µόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2661045150 
 
Αποστολή βιογραφικού µε 
πρόσφατη φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
spirosvar@gmail.com  
 
Ή παράδοση του 
βιογραφικού στο 
κατάστηµα: 
Αγ. Πάντων 12 
 

Στο κατάστηµα η Πίττα του Παππού 
στην πόλη της Κέρκυρας. 

31. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Για καλοκαιρινή σεζόν. 
Απαραίτητη η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας.  
 
Παροχές: 
 
� Μισθός ικανοποιητικό 
� Ασφάλεια 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6955181341 
 
Αποστολή βιογραφικού 
στη διεύθυνση: 
corfutania@gmail.com 

Στα καταστήµατα Fish spa στο κέντρο 
της παλαιάς πόλης στην Κέρκυρα. 

32. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
� Άριστη γνώση Αγγλικής 

γλώσσας 
� Άριστη χρήση Η/Υ  
� Εµπειρία στο web marketing 

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

Στο τουριστικό γραφείο Paxos 
Thalassa στους Παξούς 



 

� 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 

� ∆ηµιουργία νέων πακέτων 
εκδροµών 

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

ΛΕΥΚΑ∆Α 



 

1 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ E-

GNOSIS. 

 
Πιστοποίηση από το Πανεπιστήµιο 
του Cambridge. 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. 
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. 

3. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΣΚΑΦΩΝ 

Ειδικότητες που ζητούνται: 
Μηχανικός µε εµπειρία σε 
µηχανές θαλάσσης, Γενικός 
Τεχνίτης µε γνώσεις 
συγκόλλησης, Καθαρίστρια και 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645029117 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Καπότη Ιωάννα 

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



 

δύο Πωλητές για το κατάστηµα 
των ναυτιλιακών ειδών και 
σκαφών.  Απαραίτητη 
προϋπόθεση για όλες τις 
ειδικότητες είναι η γνώση 
Αγγλικών. 

4. 
ΒΟΗΘΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ 

 Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645021009 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Ασηµάκης Αλέξανδρος  
 

 
Στην Ακτινοδιάγνωση Λευκάδας. 

 
5. 

Ο∆ΗΓΟΣ  

Απαιτούµενα προσόντα: 
 
∆ίπλωµα Γ’ κατηγορίας 

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

Εταιρία Οδικής Βοήθειας. 

6. ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ 

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

 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
6937445470 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Μυριανθούσης Βασίλειος 
 

Εταιρία παραγωγής ελαιόλαδου 
«Grecolio». 



 

7. 
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 

 

8. 

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. 

9. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 

(RECEPTION, 
ΜΠΟΥΦΕ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ) 

Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 
Τηλ. Επικοινωνίας:    
2645029151, 6970767676                

Ξενοδοχείο Tesoro στη Νικιάνα.  

10. 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 

1∆/2015  

Για 100 θέσεις ΠΕ και 21 θέσεις 
ΤΕ τακτικού προσωπικού 

διαφόρων κλάδων-ειδικοτήτων σε 
∆ήµους της χώρας καθώς και στο 

ταµείο παρακαταθηκών και 
δανείων. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να 
συµπληρώσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονική 
αίτηση συµµετοχής στο 
ΑΣΕΠ µέσω του 
www.asep.gr 
ακολουθώντας τις οδηγίες 
που παρέχονται στην 
Προκήρυξη (Παράρτηµα 
ΣΤ’). Η προθεσµία 
υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων 
αρχίζει στις 7/01/2016 
και λήγει στις 
21/01/2016. 

Η υπογεγραµµένη εκτυπωµένη µορφή 
της ηλεκτρονικής αίτησης µε τα 
απαιτούµενα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή 
έως τις 26/01/2016 στη διεύθυνση: 
Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 
1∆/2015 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 
115.10 αναγράφοντας στον φάκελο την 
αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ 
ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν. 



 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

1 ΣΕΦ 

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

αντίστοιχη θέση 
� Άριστη γνώση σε gourmet 

µεσογειακή και ιταλική 
κουζίνα 

 
Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή 
� Ασφάλιση 
� Υψηλές αποδοχές 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26950 52627 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
balsamicozakynthos@gmai
l.com 
 
Website: 
www.balsamicozante.gr 

Από το εστιατόριο «Balsamico» στο 
Λαγανά Ζακύνθου. 

2. ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΦ 

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

αντίστοιχη θέση 
� Άριστη γνώση σε gourmet 

µεσογειακή και ιταλική 
κουζίνα 

Παροχές: 
 

� ∆ιαµονή  

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26950 52627 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 

balsamicozakynthos@g
mail.com 
 
Website: 
www.balsamicozante.gr 
 

Από το εστιατόριο «Balsamico» στο 
Λαγανά Ζακύνθου. 



 

� Ασφάλιση 
� Υψηλές αποδοχές 

 

3. BARISTA 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση 

� Ηλικίας έως 40 ετών 
� Άριστη γνώση αγγλικής 

γλώσσας 
� Ελληνικής υπηκοότητας 
� Γνώση cafe - cocktail 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26950 52627 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 

balsamicozakynthos@g
mail.com 
 
Website: 
www.balsamicozante.gr 
 

Από το εστιατόριο «Balsamico» στο 
Λαγανά Ζακύνθου. 

4. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση 

� Ηλικίας έως 40 ετών 
� Άριστη γνώση αγγλικής 

γλώσσας 
Παροχές: 

� ∆ιαµονή  
� Ασφάλιση 
� Υψηλές αποδοχές 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26950 52627 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 

balsamicozakynthos@g
mail.com 
 
Website: 
www.balsamicozante.gr 

Από το εστιατόριο «Balsamico» στο 
Λαγανά Ζακύνθου. 

5. BARMAN 
Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Απαιτούµενα προσόντα: 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2106086560 
 

Από την εταιρεία ξενοδοχειακού 
Management «XenodoxoS» για το 
ξενοδοχείο  EcoresortZefyros 2* στην 



 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση 

Παροχές: 
� ∆ιαµονή 

 

Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
info@xenodoxos.com 
 
Website: 
www.xenodoxos.com 
 

Ζάκυνθο. 

6. 
SPA MASSAGE 

THERAPIST 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Τετράωρη (4) απογευµατινή 
απασχόληση  
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Εργασιακή εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση 

Παροχές: 
� ∆ιαµονή 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2106086560 
 
Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στη 
διεύθυνση: 
info@xenodoxos.com 
 
Website: 
www.xenodoxos.com 
 

Από την εταιρεία ξενοδοχειακού 
Management «XenodoxoS» για το 
ξενοδοχείο  EcoresortZefyros 2* στην 
Ζάκυνθο. 

7. ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Τοµέας απασχόλησης: Παρασκευή 
πρωινών γευµάτων. 
Απαιτούµενα 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. 



 

8. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Απαιτούµενα 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. 

9. BARISTA Α’ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Απαιτούµενα 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. 

10. BARISTA Β’ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Απαιτούµενα 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. 



 

11. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 

Εποχική απασχόληση για την 
καλοκαιρινή σαιζόν 2016. 
Απαιτούµενα 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. 

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 

Τηλ. Επικοινωνίας 
2671200125  
 

Από την εταιρεία πληροφορικής 
«Forthnetshop» στο Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας.  



 

αντίστοιχη θέση 
� Γνώσεις υπηρεσιών 

πληροφορικής 
� Γνώσεις προϊόντων νέας 

τεχνολογίας 
� Γνώσεις στην τεχνολογία 

VoIP 
 

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 

 

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. 

Μη Κυβερνητικός Οργανισµός EQUAL SOCIETY  
Κεντρική Πλατεία Λευκάδας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578  Email: equallefkada@gmail.com    
Blog ∆οµής Ενηµέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων: http://equalsociety.wordpress.com  

Ιστοσελίδα: www.equalsociety.gr  
 


