Ιούνιος 2018
01_06_2018

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με ΜΒΑ, πολύ καλή χρήση της Γερμανικής και Αγγλικής
Γλώσσας, και πλέον των είκοσι ετών εμπειρίας σε κτηριακά και έργα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, αναζητά εργασία στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.

02_06_2018

Επικοινωνιακή πολιτική - Δημόσιες Σχέσεις (Bachelor)
Με σπουδές Επικοινωνιακής πολιτικής και Δημοσίων σχέσεων του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, με γνώσεις υπολογιστή: Microsoft Office, Outlook, Internet. Γνώσεις
Ψηφιακής Επικοινωνίας και Marketing, γνώσεις συστήματος εμπορικής διαχείρισης
και τιμολογιακής πολιτικής. Γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Proficiency (C2) και
Γερμανικών επιπέδου Zertifikat (B2), με προϋπηρεσία 3+ χρόνων στους χώρους της
επικοινωνίας και πωλήσεων. Έλληνας γεννημένος το 1990, ζητά εργασία.

03_06_2018

Οικονομικά (τραπεζικός τομέας και επιχειρησιακή ανάλυση)
Με σπουδές διεθνολογικής κατεύθυνσης και δημοσίων σχέσεων, κάτοχος
Proficiency of Cambridge Αγγλικών και Mittelstufe Γερμανικών, με εικοσαετή
εμπειρία στο Investment Banking, process optimisation and design σε μεγάλη
γερμανική τράπεζα, ενδιαφέρεται για εργασία στον επιχειρησιακό/τραπεζικό τομέα
με αντίστοιχες απαιτήσεις.

04_06_2018

Δικηγορικός τομέας
Με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε συμβολαιογραφικά γραφεία και εξειδίκευση σε
εταιρικό δίκαιο/δίκαιο επιχειρήσεων σε μεγάλα διεθνή δικηγορικά γραφεία, μόνιμος
κάτοικος Φρανκφούρτης ενδιαφέρεται για εργασία/απασχόληση στην Ελλάδα σε
γραφεία που χρειάζονται συμβολαιογραφικές γνώσεις ή γενικότερα σαν υπάλληλος
γραφείου με απασχόληση στην εξυπηρέτηση πελατών. Γλώσσες: Γερμανικά,
Αγγλικά και Γαλλικά. Λόγω υπάρχουσας εργασίας και μόνιμης κατοικίας στο
εξωτερικό η ανάληψη καθηκόντων μπορεί να γίνει μετά την πάροδο 8 μηνών από
την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου.

05_06_2018

Ξένες γλώσσες, Επικοινωνία
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Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνώση 6 ξένων
γλωσσών και υπολογιστή, καθώς και με επικοινωνιακές δεξιότητες, αναζητεί
εργασία σε κλάδους βιομηχανίας και τουρισμού.
06_06_2018

Διεθνολόγος- Γραμματειακή Υποστήριξη
Επί πτυχίω φοιτήτρια του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του
Πάντειου Πανεπιστημίου (κατευθύνσεις Οικονομία και Διεθνές Δίκαιο), με εμπειρία
στη τηλεφωνική και γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και στην έρευνα, έχοντας
πραγματοποιήσει σπουδές Erasmus, πρακτική στη Γραφείο ΟΕΥ της ελληνικής
πρεσβείας στο Βερολίνο, στη Β1 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ και στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών αναζητά θέση εργασίας στην
Αθήνα. Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency), πολύ καλή γνώση
γερμανικής (επίπεδο C1). Καλή γνώση Η/Υ.

07_06_2018

Οικονομική επιστήμη, Εξυπηρέτηση πελατών, Διοικητική υποστήριξη
Απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης στη Διαχείριση Κινδύνων και τον
Εσωτερικό Έλεγχο (ΙΕΣΟΕΛ), με άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency), Γερμανικών
(Mittelstufe) και Υπολογιστών (MS Office tools - Social Media - Email marketing) και
εργασιακή εμπειρία στο χώρο του customer experience consulting & management
και τη διοικητική υποστήριξη, Ελληνίδα, γεννημένη το 1988, αναζητά εργασία.

08_06_2018

Συντάκτης, μεταφραστής
Απόφοιτος του ανοικτού Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, κάτοχος Großes Deutsches
Sprachdiplom και άδειας διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας με γνώσεις
υπολογιστή: Microsoft Office, social Media, Internet και ψηφιακών συστημάτων,
γνώσεις αγγλικών επιπέδου Lower και προϋπηρεσία 8 ετών ως συντάκτηςμεταφραστής, Έλληνας, γεννημένος το 1960, με 14ετή διαμονή στη Γερμανία, ζητά
συναφή με τα ανωτέρω εργασία.

09_06_2018

Project Management – Consulting - Customer Service - Operations Coordinator Sales
Ελληνογερμανός, γεννημένος το 1985 και μεγαλωμένος στη Γερμανία, με σπουδές
Business Informatics στην Ελλάδα και πολυετής εργασιακή εμπειρία σε μία από τις
μεγαλύτερες γερμανικές πολυεθνικές εταιρίες κατασκευής ηλεκτρονικών και
μηχανολογικών προϊόντων στη Γερμανία, ζητά καινούρια επαγγελματική πρόκληση.
Εμπειρία και συμμετοχή στην οργάνωση και διεκπεραίωση παρουσιάσεων σε
διεθνείς εκθέσεις και συμμετοχή σε διεθνή Workshops/Trainings (π.χ. Κίνα). Άριστη
εμπειρία στην υποστήριξη παγκόσμιων πελατών. Υποστήριξη του Project Team
(τμήμα Marketing & Promotion) ως Assistant και τεχνική υποστήριξη. Άριστες
οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Πολύ καλές γνώσεις Microsoft Office
και Collaboration Systems (π.χ. SharePoint). Άριστες γνώσεις αγγλικών.

10_06_2018

Διοικητική Υπάλληλος Γραφείου
Ελληνίδα γεννημένη και μεγαλωμένη στη Γερμανία, απόφοιτη γερμανικής σχολής
Διοικητικών Υπαλλήλων Γραφείου (Berufskolleg Halle Westfalen), με πολυετή
εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες σε Γερμανία και Ελλάδα στους τομείς ΕCommerce (Amazon), Logistics, Αγορές, Υποστήριξη Γραμμή Παραγωγής και
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Εξυπηρέτηση Πελατών, αναζητά νέα επαγγελματική πρόκληση. Άριστη γνώση
Γερμανικών (μητρική γλώσσα) και καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2). Γνώσεις
H/Y: Microsoft Office, Entersoft, CBIS, JD Edwards ERP, EURO2000, Oracle Siebel
CRM. Υπεύθυνη, αξιόπιστη, οργανωτική, ευέλικτη, επικοινωνιακή, με ομαδικό
πνεύμα.
11_06_2018

PA CEO / Δημόσιες Σχέσεις / Μarketing
Πτυχιούχος Πολιτικών & Διεθνών Σπουδών, διπλωματούχος μεταφράστρια
(γερμανικής), απόφοιτος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη
Γερμανία με πολυετή εμπειρία σε γερμανικές εταιρίες και Ελληνογερμανικό
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Άριστη γνώση MS Office, καλή γνώση
αγγλικής γλώσσας με επικοινωνιακές δεξιότητες και έμφαση στην υπευθυνότητα και
την επίτευξη στόχου, αναζητά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης εντός Αττικής.

12_06_2018

Λογίστρια - Οικονομικές υπηρεσίες - Πάσης φύσεως εργασία Γερμανικής
κατεύθυνσης customer service - Γραμματεία.
Απόφοιτη του Πανεπιστήμιου Πειραιώς τμήματος Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής διοικητικής, με προϋπηρεσία σε λογιστήριο 18 χρόνια πολύ καλή γνώση
H/Y (Word, excel) Sap-Navision, άπταιστα Γερμανικά -γεννηθείσα στην ΝυρεμβέργηΓερμανίας με κατοχή διπλώματος Kleines Sprachdiplom, και πάρα πολύ καλή γνώση
Αγγλικών. Οργανωτική-αποδοτική (ακόμα και σε συνθήκες υπό πίεση), υπεύθυνη,
τακτική στην δουλειά, συνεπής, επικοινιωνιακή, με ομαδικό πνεύμα εργασίας
αναζητά δουλειά στις παραπάνω αναφερθείσες θέσεις.

13_06_2018

Customer Support and Team Management
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Elektrotechnik Ingenieur), 2 υπηκοότητες
(Γερμανική, Ελληνική), γεννημένος στην Γερμανία, με σπουδές στην Γερμανία.
Γερμανικά & Ελληνικά μητρική γλώσσα, άριστα Αγγλικά. 22 χρόνια επαγγελματική
προϋπηρεσία σε παγκόσμια εταιρεία πληροφορικής. Εξαιρετική εμπειρία στην
υποστήριξη ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πελατών (Global Account ΙΤ Delivery) και
διοίκηση πολυεθνικών τμημάτων (Global & Multinational Support Teams Mgmt).
Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες. Ζητά καινούργια επαγγελματική
πρόκληση.

14_06_2018

Τρόφιμα / Φάρμακα / Καλλυντικά / Απορρυπαντικά
Με σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων του ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου στη Χημική Ανάλυση-Έλεγχο Ποιότητας (Χημικό Τμήμα-Πανεπιστήμιο
Αθηνών),με γνώσεις υπολογιστή: Microsoft Office, Internet, Excel, SAP, πολύ καλή
γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία 7 χρόνων στη μικροβιολογική και χημική
ανάλυση απορρυπαντικών καθώς και στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας,
Ελληνίδα, γεννημένη το 1985, ζητά εργασία.

15_06_2018

Τεχνικός τομέας
Νέος 24 ετών, με κατάρτιση (Ausbildung) στην εταιρεία „Wagner Elektrogeräte
GmbH“ στον τομέα «Ηλεκτρονική για κινητήρες και μηχανές», καλή γνώση
χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστες γνώσεις γερμανικών (μητρική
γλώσσα), ελληνικών (άριστη γλώσσα), τσέχικων (άριστη γλώσσα), καλής γνώσης
αγγλικών, τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία στην κατασκευή μετασχηματιστών και ένα
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χρόνο στην εγκατάσταση επαγγελματικών πλυντηρίων. Έλληνας Γεννημένος και
μεγαλωμένος στη Γερμανία. Ενδιαφέρεται για πιθανή συνεργασία με κάποια
εταιρεία.
16_06_2018

Απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με άριστη γνώση Γερμανικών και γνώσεις H/Y (Windows, Word, Excel, Outlook,
Access, Power Point) με προϋπηρεσία στη Γερμανία αναζητά εργασία.

17_06_2018

Γραμματειακή υποστήριξη
Ελληνίδα (40), με άριστη γνώστη Γερμανικών και Αγγλικών, με μακροχρόνια
προϋπηρεσία (από το 1998) στη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη αναζητά
θέση εργασίας στη Αθήνα. Απόδοση σε συνθήκες υπό πίεση, οργανωτική,
επικοινωνιακή με άριστες δεξιότητες. Πολύ καλή γνώση Η/Υ(ΜS Word, Excel,
Internet).
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