
 
 

 

Λειτουργός Ταμείων (Θέση Μερικής Απασχόλησης) 

 

Καθήκοντα 

• Διαχείριση ταμειακής μηχανής  

• Επιμελείται την καθαριότητα του εργασιακού χώρου    

• Εξυπηρέτηση πελατών 

  

Απαραίτητα Προσόντα  

• Ευχάριστη προσωπικότητα 

• Ευελιξία & Υψηλή ικανότητα απόδοσης 

• Απαραίτητη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 

Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@papantoniou.com.cy αναφέροντας τον κωδικό CN22. 

Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων. 
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Ανεφοδιαστές Φρουταρίας (Θέση Μερικής Απασχόλησης) 

 

Καθήκοντα 

• Επιμελείται την καλή ποιότητα των προϊόντων.  

• Επιμελείται την καθαριότητα του εργασιακού περιβάλλοντος   

• Επιμελείται την διαλογή των προϊόντων της φρουταρίας  

• Αναπλήρωση προϊόντων στους πάγκους της φρουταρίας  

• Εξυπηρέτηση πελατών     

 

Απαραίτητα Προσόντα  

• Ευχάριστη προσωπικότητα 

• Ευελιξία & Υψηλή ικανότητα απόδοσης 

• Απαραίτητη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 

Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@papantoniou.com.cy αναφέροντας τον κωδικό FN22 

Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων. 
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Ανεφοδιαστές Προιόντων (Θέση Μερικής Απασχόλησης) 

 

Καθήκοντα 

• Επιμελείται την καθαριότητα του εργασιακού χώρου  

• Αναπλήρωση προϊόντων στα ράφια  

• Εξυπηρέτηση πελατών     

• Έλεγχος τιμών και τήρηση FIFO  

• Επιμελείται την καλή ποιότητα των προϊόντων 

 

Απαραίτητα Προσόντα  

 

• Ευχάριστη προσωπικότητα 

• Ευελιξία & Υψηλή ικανότητα απόδοσης 

• Απαραίτητη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 

Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@papantoniou.com.cy αναφέροντας τον κωδικό SN22. 

Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων. 
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Λειτουργοί Εξυπηρέτησης στο Τμήμα Αλλαντικών (Θέση Μερικής 

Απασχόλησης) 

 

Καθήκοντα 

• Επιμελείται την καλή ποιότητα των προϊόντων.  

• Επιμελείται την καθαριότητα του εργασιακού χώρου   

• Αναπλήρωση προϊόντων στα ψυγεία του τμήματος  

• Εξυπηρέτηση πελατών     

 

Απαραίτητα Προσόντα  

• Ευχάριστη προσωπικότητα 

• Ευελιξία & Υψηλή ικανότητα απόδοσης 

• Απαραίτητη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 

Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@papantoniou.com.cy αναφέροντας τον κωδικό DN22. 

Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων. 
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Λειτουργοί Εξυπηρέτησης (Θέση Μερικής Απασχόλησης) 

 

Καθήκοντα 

• Σωστή και συνεχή εξυπηρέτηση πελατών 

• Προετοιμασία και καθαριότητα του χώρου εργασίας  

• Σωστή διαχείριση προϊόντων 

 

Απαραίτητα Προσόντα  

• Ευελιξία & Υψηλή ικανότητα απόδοση 

• Ευχάριστη προσωπικότητα, ταχύτητα και συνέπεια 

• Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα 

• Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

•  

Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 

σημείωμα στο jobs@papantoniou.com.cy αναφέροντας τον κωδικό CSN22. 

Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων. 

 


