
 

 

ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

03/10/2022  ΕΩΣ  09/10/2022 

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης για 

αυτή την εβδομάδα.  

Η πληροφορία της εβδομάδας: 

 ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα μακροχρόνια ανέργων – Η διαδικασία για τις 

αιτήσεις 

Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα. Αφορά σε ηλικίες από 20 
έως 66 ετών και το δικαιούνται Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 

ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. 

Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με 

αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο μηνών, από τη 
λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης. 

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του 

υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, 

μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής. 

 

  

 

 

http://www.enikonomia.gr/my-money/243985,oaed-epta-programmata-pou-trechoun-gia-38600-theseis-ergasias.html


 

 

ΛΕΥΚΑΔΑ 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
“E-GNOSIS” 

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το 
AΣΕΠ και  ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη 
οικονομική επιβάρυνση το κόστος 

του εκπαιδευτικού υλικού και των 
εξετάσεων. 

EQUALSOCIETY 

 
Τηλ. Επικοινωνίας:                   
26450 22578 

 
Ώρες επικοινωνίας: 

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ 

http://spoudazo.equalsociety.gr 

2.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

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 τις τοπικές 

επιχειρήσεις 

EQUALSOCIETY 
 
Τηλ. Επικοινωνίας:                   

26450 22578 
 

Ώρες επικοινωνίας: 
Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ 

https://www.equalsociety.gr/el/
prosexos/prosexos/parathyro-

stin-apasxolisi-se-lefkada-
kerkyra 

 

3.  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 Άμεση συνεργασία Αποστολή βιογραφικών: 

diakrotimalefkadas@gmail.com 

Φροντιστήριο Μέσης 
Εκπαίδευσης “ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ” 

στη  Λευκάδα 

http://spoudazo.equalsociety.gr/
https://www.equalsociety.gr/el/prosexos/prosexos/parathyro-stin-apasxolisi-se-lefkada-kerkyra
https://www.equalsociety.gr/el/prosexos/prosexos/parathyro-stin-apasxolisi-se-lefkada-kerkyra
https://www.equalsociety.gr/el/prosexos/prosexos/parathyro-stin-apasxolisi-se-lefkada-kerkyra
https://www.equalsociety.gr/el/prosexos/prosexos/parathyro-stin-apasxolisi-se-lefkada-kerkyra


 

4.  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 

 Πλήρης απασχόληση 
 Απαραίτητη προϋπόθεση η 

γνώση θεραπειών αισθητικής 

προσώπου-σώματος 
 Επιπλέον γνώσεις 

περιποίησης άκρων, Μακιγιάζ, 
Βλεφαρίδων θα 

συνεκτιμηθούν. 
 Προσφέρονται: 

 

 
Σταθερή εργασία σε ένα 

σύγχρονο περιβάλλον με 
δυνατότητες εξέλιξης τόσο 
επαγγελματικής όσο και 

οικονομικής. 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

2645025282 

Κέντρο Αισθητικής & 

Αδυνατίσματος στη Λευκάδα. 

5.  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  Μόνιμη απασχόληση 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
6989563897 

Ενοικιαζόμενες σουίτες στην 
πόλη της Λευκάδας. 

6.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Κάτοχος Proficency ή πτυχίο 

Αγγλικής Φιλολογίας 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

2645026095 
697503941                    

Φροντιστήριο Ξένων γλώσσων 

στην πόλη της Λευκάδας 



 

7.  
ΠΩΛΗΤΗΣ -

ΠΩΛΗΤΡΙΑ 

 Μόνιμη εργασία 
 Πλήρης απασχόληση 

 Απαραίτητα προσόντα: 
-Γνώση Αγγλικής γλώσσας & 

χρήση  Η/Υ 
 

Τηλ. Επικοινωνίας:    
2645029090 

Αποστολή βιογραφικών:   
kem_esideri@germanos.gr 
                 

Κατάστημα “ Γερμανός” στην 
πόλη της Λευκάδας 

8.  

ΛΟΓΙΣΤΗΣ & 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 Μόνιμη απασχόληση 
 Απαραίτητη η γνώση 

Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 

 Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6944628338  
Αποστολή βιογραφικών:  

email avislefk@otenet.gr 

Ανώνυμη  εταιρία στη Λευκάδα 

9.  

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ 

 Ωράριοεργασίας: 1:30π.μ-

08:00μ.μ 

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6972248616 
Στην πόλη της Λευκάδας 

10. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 
 Πλήρης απασχόληση 
 Παρέχεται διαμονή 

Τηλ. Επικοινωνίας:  
6948395317 

2645097414    

Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα 
Λευκάδας 



 

11. 
ΒΟΗΘΟΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 Εποχική απασχόληση 

  Παρέχεται διαμονή & 

διατροφή 

 Ικανοποιητικός μισθός 

Τηλ. Επικοινωνίας:  
6978135413      

Ταβέρνα στον Αγ. Χριστόφορο 
Λευκάδας 

12. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Ηλεκτρολόγος – 
Μηχανολόγος πτυχίο ΤΕΙ 

 Γνώσεις αυτοματισμού 

 Καλή γνώση Αγγλικών 
 Καλή χρήση Η/Υ 

Αποστολή βιογραφικών: 

info@madiqals.gr 
 

Βιοτεχνία παραγωγής 
ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού στην 
Λευκάδα 

 

13. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Υπεύθυνος για την: 

  Παραγωγή, επίβλεψη και 
Ρύθμιση των Μηχανών 
Παραγωγής. 

 Ενημέρωση του Διευθυντή 
της παραγωγής για τυχόν 

αποκλίσεις ή  
 προβλήματα ως προς την 

παραγωγική διαδικασία. 

 Ορθή χρήση των μηχανών 
καθώς επίσης την τήρηση των 

διαδικασιών 
 καλής λειτουργίας  και 

υποστήριξη ενεργειών ως 

προς επίλυση Τεχνικών 
 Προβλημάτων. 

 Φροντίζει για την τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας και 

Αποστολή βιογραφικών: 

info@madiqals.gr 

Βιοτεχνία παραγωγής 

ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στην 

Λευκάδα 
 

mailto:info@madiqals.gr


 

υγιεινής του χώρου 
εργασίας του και των 
εργατών. 

14. 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 
Άμεση συνεργασία 

Αποστολή βιογραφικών: 
diakrotimalefkadas@gmail.com 

Φροντιστήριο Μέσης 
Εκπαίδευσης “ 
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ” στη  

Λευκάδα 

15. 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΑ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Προσόντα: 

 Προϋπηρεσία σε θέση 
γραμμής παραγωγής 
(επιπλέον προσόν) 

  Συνέπεια και 
επαγγελματισμός 

 Η εταιρία προσφέρει: 
 Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 

 Μόνιμη απασχόληση, 
πενθήμερη 8ωρη εργασία 

  Πλήρη ασφάλιση, επιδόματα, 
άδειες 

  Ευχάριστο περιβάλλον 

εργασίας 

Αποστολή βιογραφικών: 

info@madiqals.gr 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

6958001919 

 

Βιοτεχνία παραγωγής 

ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στην 
Λευκάδα 

 

mailto:info@madiqals.gr


 

16. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ) 

 

 
    Απαραίτητα προσόντα: 

 Ενθουσιώδης και φιλική 

προσωπικότητα 
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 

ετών ως καμαριέρα ή ως 
καθαρίστρια, ιδανικά σε 

ξενοδοχειακό περιβάλλον 
 Καλή γνώση Ελληνικών 

(προφορικά)  

 Γνώση αγγλικών (θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν)   

 Διακριτική συμπεριφορά και 
εχεμύθεια  

 Ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα σε 
απαιτητικές καταστάσεις 

  Επαγγελματική συμπεριφορά 
και εμφάνιση 

 Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

 
Τι να περιμένεις από εμάς 

 Ότι θα γίνεις μέλος ενός 
Ομίλου εταιρειών που 
νοιάζεται για τους ανθρώπους 

του. 
 Δυνατότητες ανάπτυξης και 

εξέλιξης μέσα από μία 
πληθώρα εκπαιδευτικών, 
αναπτυξιακών και εργασιακών 

ευκαιριών στις επιχειρήσεις 
του ομίλου μας. 

 Σίγουρα όχι «μία ακόμα 

 Αποστολή βιογραφικών: 

ssot18@otenet.gr 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6958001919 

Ξενοδοχείο στην πόλη της 

Λευκάδας.  

mailto:ssot18@otenet.gr


 

δουλειά», αλλά μία εργασία 
με νόημα, μέσα από την 
οποία θα δημιουργήσεις 

δεσμούς για μία ζωή. 
 Εργασιακή ασφάλεια σε έναν 

συνεχώς αναπτυσσόμενο και 
δυναμικό οργανισμό. 

 Ανταγωνιστικό μισθό, 
ασφάλιση και εργασιακές 
παροχές. 

 Δυνατότητα παραχώρησης 
στέγασης, εάν έρχεστε από 

άλλη πόλη 
 Δυνατότητα  επαγγελματικής 

εξέλιξης 

17. 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

Καθήκοντα 

-Τήρηση και εποπτεία λογιστικών 
εγγραφών και καταστάσεων. 

-Συμφωνία λογαριασμών τραπεζών, 
προμηθευτών, και πληρωμή 
προμηθευτών. 

-Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων 
και ετήσιων φορολογικών 

δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΕ, 
παρακρατούμενοι κ.λ.π) σε 
συνεργασία με εξωτερικό λογιστή.  

-Καταχώρηση μισθοδοσίας, 
εργοδοτικές εισφορές, ΦΜΥ σε 

συνεργασία με εξωτερικό λογιστή 
-Παρακολουθεί και ενημερώνεται 
για αλλαγές στην φορολογική και 

εργατική νομοθεσία. 
-Σύνταξη του ετήσιου 

Αποστολή βιογραφικών: 
e-mail: ssot18@otenet.gr 

Όμιλος Εταιρειών   με έδρα την 

Λευκάδα, και δραστηριότητα  
στην Δ & ΒΔ Ελλάδα στον κλάδο  

των Κατασκευών, Μεταφορών 
και του Τουρισμού. 



 

προϋπολογισμού και 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του. 
-Προγραμματισμός/Πραγματοποίηση 

πληρωμών 
-Σύνταξη μηνιαίων αναφορών – 

αποτελεσμάτων 
-Παρακολούθηση και διαχείριση 

αποθήκης 
-Διαχείριση των εισαγωγών 
εμπορευμάτων. 

-Εποπτεία του τμήματος 
εισπράξεων. 

-Σύνταξη εξαμηνιαίων και ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας 

 Προσόντα 
-Πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ λογιστικής 

κατεύθυνσης 
-Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 

-Πολύ  καλή  γνώση χειρισμού 
λογιστικών  προγραμμάτων 

-Πολύ καλή   γνώση φορολογικής 
και εργατικής  νομοθεσίας 
-Έντονη  οργανωτική ικανότητα  με 

προσοχή  στη λεπτομέρεια. 
-Αναλυτική  σκέψη και 

μεθοδικότητα. 
-Εργατικότητα, συνέπεια, οργάνωση 
και  αξιοπιστία. 

-Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση 
-Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, --

προσαρμοστικότητα, επιμέλεια και 



 

αποτελεσματικότητα. 
 

 Η εταιρεία προσφέρει 

-Πλήρη απασχόληση 
-Υγιές και φιλικό περιβάλλον 

εργασίας 
-Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και 

πρόσθετων παροχών 

18. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ  Εποχική απασχόληση 
Αποστολή βιογραφικών: 

info@crystalwaters.gr 

Ξενοδοχείο Crystal Waters στη 

Νικιάνα Λευκάδας 

19. ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ 

 Εποχική απασχόληση 

 Δεν παρέχεται διαμονή 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:  
6974900116  

Αποστολή βιογραφικών: 
info@burano.gr 

Εστιατόριο” Burano” στην πόλη 

της  Λευκάδας 
   

20. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – 

ΠΡΩΙΝΗ & 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΒΑΡΔΙΑ  

 Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  

 Διαχείριση Κρατήσεων 
 Άριστη γνώση Αγγλικής 

Γλώσσας 
 Πολύ καλές επικοινωνιακές 

ικανότητες 
 Προσοχή στην λεπτομέρεια  

 Απαραίτητη Αποστολή 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645093122 
Αποστολή βιογραφικών: 

info@santamaura.gr 

Μονάδα ενοικιαζόμενων 

Δωματίων στο Νυδρί Λευκάδας. 



 

βιογραφικού στο 
info@santamaura.gr 

 

21. 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

Ή ΑΤΟΜΟ ΜΕ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Μόνιμη απασχόληση Αποστολή βιογραφικών: 
pharmacy.logotheti@gmail.com 

Φαρμακείο στη Λυγιά Λευκάδας. 

22. ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 Πρωινή εργασία 6ωρης 

απασχόλησης 

  Απαραίτητη άριστη γνώση 

αγγλικών, 

  Πτυχίο οικονομικής 

σχολής 

  Απαραίτητη προϋπηρεσία 

σε ανάλογο περιβάλλον  

 Επιθυμητή γνώση 

προγραμμάτων Epsilon net  

 Γνώση μισθοδοσίας θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα  

Αποστολή βιογραφικών: 
e-mail: afslefkas@gmail.com 

Λογιστικό γραφείο στην πόλη 

της Λευκάδας 



 

23. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 

 Πλήρης απασχόληση 

Τηλ. Επικοινωνίας:  

2645025210 

6944427624  

 

Αποστολή βιογραφικών: 

bergspy@otenet.gr 

 

Κατάστημα “ Jumbo “Λευκάδας 

24. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ & 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Άμεση συνεργασία Αποστολή βιογραφικών: 
diakrotimalefkadas@gmail.com 

Φροντιστήριο Μέσης 
Εκπαίδευσης “ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ” 

στη Λευκάδα 

25. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ  Εποχική απασχόληση 
Αποστολή βιογραφικών: 
info@crystalwaters.gr 

Ξενοδοχείο Crystal Waters στη 
Νικιάνα Λευκάδας 

26. 

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ 

 Κυρία για φύλαξη 

ηλικιωμένου ( εσωτερική )  

στο Μεγανήσι Λευκάδας  

Τηλ. Επικοινωνίας : 

6977704085 
Μεγανήσι Λευκάδας 



 

27. ΠΩΛΗΤΡΙΑ 
 Εποχική απασχόληση Τηλ. Επικοινωνίας:   

6972491257 

Κατάστημα με είδη δώρων στην 

πόλη της Λευκάδας 

28. 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & 
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ 

 Μόνιμη απασχόληση Τηλ. Επικοινωνίας:   
6958001919                  

ACS COURIER – Καταστήματα 
Λευκάδας & Βόνιτσας 

29. 
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 Κοπέλα για φύλαξη παιδιού 

3 ετών στη Βασιλική 
Λευκάδας 

Τηλ. Επικοινωνίας:   

6942643977 
Βασιλική Λευκάδας 

30. ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ 
 Εστιατόριο -Πιτσαρία 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6982250105 

                    

Εστιατόριο στην πόλη της 
Λευκάδας. 



 

31. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 
 Εστιατόριο -Πιτσαρία 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

  6982250105 
                  

Εστιατόριο στην πόλη της 
Λευκάδας. 

32. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  Πλήρης απασχόληση 
Αποστολή βιογραφικών: 

info@lefkadiosuites.gr 

Ξενοδοχείο  Lefkadio Suites στην 

πόλη της Λευκάδας 

33. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
 Πλήρης απασχόληση 

Αποστολή βιογραφικών: 

info@lefkadiosuites.gr 

Ξενοδοχείο Lefkadio Suites στην 

πόλη της Λευκάδας 

34. ΜΠΑΡΜΑΝ  Πλήρης απασχόληση 
Αποστολή βιογραφικών: 

info@lefkadiosuites.gr 

Ξενοδοχείο Lefkadio Suites στην 

πόλη της Λευκάδας  



 

35. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  Εποχική απασχόληση 
Τηλ. Επικοινωνίας : 
6907647624 

Εταιρεία καθαρισμού  
“Lefkas cleaners” 

36. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α  Εποχική απασχόληση 

Τηλ. Επικοινωνίας:  
6974900116  
Αποστολή βιογραφικών: 

info@burano.gr 

Εστιατόριο” Burano” στη 

Λευκάδα 
 

37. 
 ΒΟΗΘΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΑ 
 Εποχική απασχόληση 

Τηλ. Επικοινωνίας:  
6974900116  

Αποστολή βιογραφικών: 
info@burano.gr 

Εστιατόριο” Burano” στη 
Λευκάδα 
   

38. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

 Απασχόληση για όλο το 

χρόνο 
 Εμπειρία σε ανάλογη θέση 

 Άριστη  γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 
 

Αποστολή βιογραφικών: 

info@hotellefkas.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
6944374599 

Ξενοδοχείο “LEFKAS” στη 
Λευκάδα 



 

39. 
ROOMS DIVISION 

MANAGER 

 Απασχόληση για όλο το 
χρόνο 

 Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 Άριστη  γνώση Αγγλικής 

γλώσσας 
 Αντίστοιχο πτυχίο 

 

Αποστολή βιογραφικών: 

info@hotellefkas.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 

6944374599 

Ξενοδοχείο “LEFKAS” στη 
Λευκάδα 

40. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ 

 Απασχόληση για όλο το 

χρόνο 
 

Αποστολή βιογραφικών: 
info@hotellefkas.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 

6944374599 

Ξενοδοχείο “LEFKAS” στη 
Λευκάδα 

41. 
ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

 Εποχική απασχόληση 

Αποστολή βιογραφικών: 
info@hotellefkas.gr 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6944374599 

Ξενοδοχείο “LEFKAS” στη 

Λευκάδα 

42. 

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

 Κάτοχος μηχανής. 
 Ωρομίσθιος. 

 Περιοχές διανομής Άγιος 
Νικήτας, Κάθισμα, Βασιλική. 

 Εργασία από αρχές Απριλίου. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6942085122 

Εμπόριο ενδυμάτων και γραφείο 

Εναλλακτικού Τουρισμού (4Χ4), 
Πεζόδρομος Λευκάδας. 



 

43. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α 

 Επιθυμητή προϋπηρεσία. 

 Γνώσεις μαγειρικής. 
 Γνώση ψησίματος. 

τηλ. Επικοινωνίας: 
6974884116 κος Μιχάλης 

Κεντρικό κατάστημα στη 
Λευκάδα. 

44. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ 
ΚΑΦΕ 

 Πλήρης απασχόληση για όλο 
τον χρόνο,  

 αμοιβή ανάλογα με τα 
προσόντα 

τηλ. Επικοινωνίας: 

6974884116 κος Μιχάλης 
Κεντρικό καφέ στην Λευκάδα 

45. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ & 
ΜΠΟΥΦΕ 

 Πλήρης απασχόληση για όλο 

τον χρόνο,  
 απαιτούνται αγγλικά 

  εμπειρία 

τηλ. Επικοινωνίας: 
6974884116 κος Μιχάλης 

Κεντρικό καφέ στην Λευκάδα 

46. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΥ 
(PROMOTION) 

 Διανομή φυλλαδίων σε 
παραλία της Λευκάδας (μέσα 

Ιουνίου έως μέσα 
Σεπτεμβρίου). 

 Παρέχεται διαμονή και 
μπόνους αποδοτικότητας. 

 Μισθός 1000 ευρώ. 

 Απαραίτητη γνώση αγγλικών. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

6944046847 
Λευκάδα.  

 

 
 

 
Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών 

Διεύθυνση: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. 

Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),   
1ος όροφος, κεντρική Πλατεία Λευκάδας 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:26450. 22578 



 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

lefkada@equalsociety.gr 

mailto:lefkada@equalsociety.gr

