
Λίστα επιχειρήσεων που επιθυμούν άτομα για 
απασχόληση/συνεργασία 

 
 

 

Η εταιρία Κολίγας Ο.Ε ενδιαφέρεται να απασχολήσει άμεσα αποφοίτους του Τμήματος 

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου για τις παρακάτω ειδικότητες: 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Ιδανικά με γνώσεις σχεδίου κουζίνας σε πρόγραμμα “INFOWOOD”, ή και όχι. Υποψήφιοι 

με γνώσεις γενικά από σχέδιο θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση μέσω Skype για το 

πρόγραμμα που έχει η εταιρία. 

 ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΟΔΗΓΟΣ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 

 ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ 

 ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 

Για την Γραμματειακή υποστήριξη χρειάζεται να γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και αν είναι δυνατόν 

μικρές γνώσεις λογιστικής. 

Η εταιρία δεν ενδιαφέρεται για προσωρινές λύσεις αλλά για ανθρώπους στους οποίους θα 

επενδύσει επάνω τους και εκείνοι με τη σειρά τους θα επενδύσουν στο μέλλον της εταιρίας. 

Η εταιρία διαθέτει ιστορία 60 ετών, δημιουργημένη από τον αείμνηστο Απόστολο Κολίγα, με το 

προσωνύμιο και ως ο «Πατριάρχης του Ξύλινου Πατώματος» στα Βαλκάνια (επισυνάπτεται 

παρουσίαση της εταιρίας), βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και ψάχνει ανθρώπους που θα 

επανδρώσουν νευραλγικές θέσεις της εταιρίας με σκοπό στην διαδρομή τους να πάρουν μετά από 

σχετική πορεία θέσεις καριέρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Κοσμαδάκη Πάνο στα ακόλουθα 

στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: kosmadakis@koligas.gr(για αποστολή βιογραφικών), 

Τηλέφωνο: 2108217184. 

Ιστοσελίδα εταιρίας: www.koligas.gr 
Ζητείται προσωπικό για μόνιμη εργασία στην κατασκευάστρια γερμανικών ξύλινων 
κουφωμάτων και επεξεργασίας ξύλου εταιρία Ι. ΚΟΛΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ (ATHOS), στην 
Ιερισσό Χαλκιδικής. Διαμονή πληρωμένη και αποδοχές ικανοποιητικές. Παρακαλούμε, οι 
ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στο σταθερό 2377022998 ή στα κινητά 
6973360300/6946045992. 
 

Η εταιρία CMS AE κάνει μια κίνηση ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις του Ασπρόπυργου 
Αττικής, παίρνοντας ένα νέο Κέντρο εργασίας τύπου CNC για τρυπήματα και φρεζαρίσματα. 
Οπότε θα χρειαστεί κάποιος άνθρωπος για να απασχοληθεί με τα παρακάτω: 
•         Επικοινωνία με τον πελάτη για την κατανόηση της παραγγελίας - του έργου. 
•         Ανάλυση της παραγγελίας - έργου για να δοθούν εντολές κόπων - παραγωγής. 

mailto:kosmadakis@koligas.gr
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•         Προγραμματισμός και χειρισμός του Κέντρου εργασίας CNC. 
•         Έλεγχος της σωστής ολοκλήρωσης της παραγγελίας 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος 
Email επικοινωνίας: kostas@cms-wood.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5580770-1-9 
Fax: 210 5580780 

Δουλής Κώστας 
ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΥΛΗ Ο.Ε. 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τ. 210-2816659, 6944 521017 
Άνω Λιόσια 
 

Ρούσσος Ιωσήφ 
WOOD APPLICATIONS 
www.wood-er.gr 
info@wood-er.gr 
T.210 2486516, 6932 548841 
Άνω Λιόσια 
 
 
 

Ντολίτσας Βασίλειος 
Ξύλον Design 
Τ. 26610 56260, 6938 060198 
Κέρκυρα 
 

 

Αμανατίδης Μάνος 
Woodenlegs 
www.woodenlegs.gr 
info@woodenlegs.gr 
T. 23840 21197  
Αριδαία Πέλλας  
 
Άτομα για απασχόληση - συνεργασία 
(CNC τόρνος, 3D σχέδια ξυλόγλυπτων ποδιών) 
 

Λιγγρής Θεόδωρος 
Ligris 
liggris@gmail.com 
Τ. 210 9733334, 6936 739390 
Αγ. Δημήτριος Αττικής 
 
 

Αντωνόπουλος Χρήστος 
Ι.Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Ξ. 
www.antonopoulos-aveex.gr 
antonopoulosaveex@gmail.com 
T. 210 5578588, 6942 462526 
Ασπρόπυργος 
 



 

Δραστοπούλου Ευφροσύνη 
WAVEWOOD 
www.wavewood.gr 
info@wavewood.gr 
T. 23210 75062, 6946 599690 
Σέρρες 
 

 
 
 
   Τελευταία ενημέρωση 12/10/2016 


