Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλυμνίων σας παρουσιάζει τις θέσεις εργασίας για αυτή την εβδομάδα.
Την συγκεκριμένη εβδομάδα οι θέσεις αφορούν απασχόληση όπως οδηγό σε εταιρεία υγραερίου, εργάτες σε συσκευαστήριο
νωπών ιχθύων και αρκετές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στο νησί της Ψερίμου, όπου πιο συγκεκριμένες
πληροφορίες θα βρείτε αναλυτικά στην αγγελία. Ακόμη, προστέθηκαν θέσεις εργασίας σε εταιρεία προϊόντων επαγγελματικού
καθαρισμού στην Κω και σε κατάστημα ενοικίασης μοτοποδηλάτων. Τέλος, προστέθηκαν αγγελίες σε εστιατόριο του νησιού
και σε συνεργείο αυτοκινήτων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ε-ΩΑΕΡΟΦ ΠΕΜΥΝΩΠΕ
ΕΣΠΤΠΚΤΤΦΠΤΥΚ

1. «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ»

ΕΑΩΝ ΘΝΠΜΤΕΓΩΚΤΚ
1. Εργάτες στην
μονάδα εκτροφής. 2.
Εργάτες στο
συσκευαστήριο
νωπών ιχθύων.

ΟΑΩΟΓΟΡΥΚΕ
ΕΩΑ ΣΥ ΡΕΡ ΠΚ

Κος Αμοργίνος
Θεόφιλος

ΤΤΝΩΜΕΡΥΕ
ΕΩΑ ΣΥ ΡΕΡ ΠΚ

22430 - 31395 –
6936069948

FAX – E M AIL

Αποστολή Βιογραφικών στο
amorginos.t@gr.selonda.com

3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΨΕΡΙΜΟ

1. Οδηγός * Ο
ενδιαφερόμενος
πρέπει απαραίτητα να
έχει δίπλωμα Γ
κατηγορίας και
πιστοποιητικό
επαγγελματικής
ικανότητας (Π.Ε.Ι).
1. Καμαριέρα
(Housekeeping)
2.Food & Beverage
team (Barista –
Bartender- Service)
3. Front Office
Manager

4. PARADISIO
VLYXADIA

1. Σέρβις, 2. Βοηθός
Κουζίνας 3. Barista 4.
Bartender

5. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
«ΠΑΝΟΣ Ο
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ»

1. Σέρβις, 2. Βοηθός
Κουζίνας * Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει
απαραίτητα να έχουν
καλή γνώση αγγλικών.
Η εργασία αφορά την
περίοδο Απριλίου
έως τέλος
Οκτωβρίου.

2. NISOGAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Κος Λοιζος Νικόλαος

2243028660

Αποστολή Βιογραφικών στο
info@nisogas.gr
Αποστολή Βιογραφικών στο
halikossa@gmail.com. Το
βιογραφικό είναι απαραίτητο
να συνοδεύεται από μία
πρόσφατη φωτογραφία σας

224302276469457164462243029445

Κος Γιακαλής
Παναγιώτης

22430 - 48822

Αποστολή Βιογραφικών στο
paradisekaly@hotmail.com

6. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

1. Υπάλληλος * Ο
ενδιαφερόμενος θα
εργαστεί σε κατάστημα
στην περιοχή των
Μυρτιών από 1/4 έως
30/10/2019. Απαιτείται
γνώση αγγλικής
γλώσσας και δίπλωμα
125cc. Κατά
προτίμηση οι
ενδιαφερόμενοι να
είναι άντρες.

7.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ «ΒΑΒΛΗΣ»

1. Υπάλληλος
αποθήκης. *Η
εργασία αφορά το
νησί της Κώ, για την
περίοδο Μάρτιο Οκτώβριο. Θέση
εργασίας πλήρους
απασχόλησης,
πρωινού ωραρίου με
ασφάλιση

8. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΠΕΡΙ
ΟΡΕΞΕΩΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΙΚΑΣ»

1. Μάγειρας * Για
δωδεκάμηνη
απασχόληση με
προϋπηρεσία σε a la
carte

Κα Κωστοπούλου Νίκα

1. Μηχανικός
αυτοκινήτων

Κος Καριώτης Μιχάλης

9. AUTO ELECTRICAL ΚΑΡΙΩΤΗΣ

Κος Μαίλλης Βασίλης

6972521352

2242068916

Αποστολή Βιογραφικών στο
info@vavlis.gr

Αποστολή Βιογραφικών στο
kostopoulounika@gmail.com
ή στο εστιατόριο καθημερινά
μετά τις 13.00 μ. μ

2243023800

Διευκρινήσεις:
Όσον αφορά την αγγελία για εργασία σε ξενοδοχειακή μονάδα στο νησί της Ψερίμου, Θα δοθεί σειρά προτεραιότητας σε όσους εκ των
ενδιαφερομένων διαθέτουν κατοικία διαμονής στην Ψέριμο.
Αναλυτικότερα, για την θέση της καμαριέρας απαιτούνται τα εξής προσόντα:







Εμπειρία ως καμαριέρα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
Ικανότητας εργασίας υπό πίεση και διατήρηση υψηλών επιπέδων απόδοσης.
Πελατοκεντρική και φιλική στάση.
Ικανότητες διαχείρισης χρόνου.
Γρήγορη και αποτελεσματική εργασία.
Γνώση αγγλικής γλώσσας προαιρετική.

Απαιτούμενα Προσόντα για κάλυψη θέσης Barista , Bartender , Service:






Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Απαραίτητη η γνώση αγγλικής γλώσσας
Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
Ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία
Πελατοκεντρική και φιλική στάση.

Απαιτούμενα Προσόντα για κάλυψη θέσης Front Office Manager:









Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων
Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 3 έως 5 αστέρων
Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, και μιας επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ικανότητες στον τομέα των πωλήσεων και των δημοσίων σχέσεων
Δυναμική, εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα
Υπευθυνότητα και συνέπεια

