
 

 
 

Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε 
θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-
boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό 
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων. 
 
Ο πελάτης μας είναι μεγάλη εμπορική, εξαγωγική εταιρία στο κλάδο της γυναικείας 
ένδυσης. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζητούνται 
κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρίας, στο ΚΟΡΩΠΙ Αττικής. 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ PRODUCT  
DEVELOPMENT 

(κωδ ΥPD-1021) 
 

Ρόλος: Η αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες του εξωτερικού για την 
ολοκλήρωση της συμφωνίας και την έναρξη της συνεργασίας, την 
παραγγελιοληψία και το συντονισμό εργασιών για την ετοιμασία των δειγμάτων, 
την εκτέλεση των παραγγελιών και την παράδοση τους στους πελάτες 
 
Καθήκοντα :   
• Επικοινωνία με πελάτες του εξωτερικού  
• Συντονισμός διαδικασιών για ετοιμασία δειγμάτων  
• Λήψη παραγγελιών από πελάτες του εξωτερικού 
• Συντονισμός διαδικασιών για την έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών 
• Σχεδιασμός, σύνταξη και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος για την 
έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
• Απόφοιτος ΑΕΙ – ΑΤΕΙ , κατά προτίμηση σε κλάδο σχεδιασμού και 
ένδυσης/κλωστοϋφαντουργίας 
• Επιθυμητή εμπειρία σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην βιομηχανία της 
Ένδυσης/Μόδας, η οποία θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα 
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης γλώσσας 
• Πολύ καλή Γνώση Η/Υ (Office). Επιθυμητή γνώση ERP (Softone) 
• Μεθοδικότητα, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα, συνεργασία, 
αποτελεσματική επικοινωνία 
• Εξοικείωση  λειτουργίας με χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες 
* Δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στο χώρο εργασίας 
 
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα 
τπ βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr 
 
Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες πως κατά τη διαδικασία υποβολής  
βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή 
τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή 
προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία. 

 
 

Ολες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση  



και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 


