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Ειϊβετία 

Φυσικοθεραπευτές, 
δάσκαλοι πιλάτες, 
τορναδόροι και οικοδόµοι 
Μεγάλη ζήτηση ειδικοτήτων µε ελάχιστα προσόντα 

ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: µε ένα βοηθό 
µάρκετινγκ θα ενισχυθεί µεγάλη 

εταιρεία crm Ζυρίχη. Οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό πτυχίο 

ή δίπλωµα, σχετική προϋπηρεσία 
και πολύ καλή γνώση γερµανικών και 
αγγλικών, ενώ γνώση άλλων γλωσσών 
θα θεωρηθεί προσόν. Συνοδευτική επιστολή 

και βιογραφικό αποστέλλονται 
στο bewerbung@pcwerjob.ch. 

∆ΑΣΚΑΛΟΙ: ένα δάσκαλο pilates ενδιαφέρεται 
να προσλάβει ινστιτούτο 

γυµλαστικής στο Βοντ. Οι εν&αςρερόµενοι 
θα πρέπει να έχουν κατάρτιση 

συναςοούς περιεχοµένου της ειδικότητας, 
προϋπηρεσία και πολύ καλή 

γνώση της γαλλικής. Επιστολή και βιογραφικό 
αποστέλλονται στο aline 

neithardt@vd.ch. 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ: n νοµική εταιρεία 
iJimitri Gianoli αναζητά ένα δικηγόρο. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο νοµικών σπουδών, σχετική 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση της 

γαλλικής και της γερµανικής και να 
είναι 23-60 ετών. Βιογραφικά µπορείτε 
να αποστέλλετε στο dgianoli@dgiavocats.ch. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ: µε έναν προγραµµατιστή 
θα ενισχυθεί εταιρεία 

τεχνολογίας στη Ζυρίχη. Απαραίτητα 
προσόντα για την πρόσληψη συνιστούν 

το πτυχίο στην πληροφορική ή 
πι φυσική, n πολύ καλή γνώση Java, 
C++, C# και .NET, n έως τεσσάρων 
ετών προϋπηρεσία και n πολύ καλή 
γνώση της γερµανικής. Βιογραφικά 
αποστέλλονται στο lips@activa.ch. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: ένα φυσικοθεραπευτή 
ενδιαφέρεται να προσλάβει 

ιατρείο στο Φράιµπουργκ. 
Πτυχίο ΤΕΙ, σχετική προϋπηρεσία, 
κατάρτιση στους τοµείς κινησιοθεραπείας 

και λερφικού µασάζ, καλή 
γνώση γερµανικών και γαλλικών συνιστούν 

το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου. 
Βιογραφικό και επιστολή στο 

pascal.arnstatz@fr.ch. 

BERNER REHA ZENTRUM: το κέντρο 
Reha Zentrum στη Βέρνη ενδιαφέρεται 

να ενισχυθεί µε την πρόσληψη 
ενός πνευµονολόγου και ειδικευόµενου 

γιατρού εσωτερικής ιατρικής. 
Κοινά προσόντα και για τις δύο ειδικότητες 

συνιστούν το πτυχίο, n προϋπηρεσία 
και n καλή γνώση της γερµανικής. 
Βιογραφικά και επιστολές 

αποστέλλονται για τους πνευµονολόγους 
στο m.jegerlehner@rehabern. 

ch ενώ για m θέση του ειδικευόµενου 
στο a.stacki@rehabern.ch. 

N 

KAI AKOMA: OEIEII ME EAAX1ZTA flPOIONTA 

EPfOAOTEE KAI ZTOIXEIA EIIIKOINQNIAZ 
EXAJKOTHTA EPTOAOTHX 8 EX. Mae.(c) nAHPOoopiEz 
Otxo6ouo<; Arbeitsund 10 

Auftraqsvermittler 
bergemanabayreutrKS) 
gmxde 

MretoriJx Arbeitsund 10 
Auftraqsvermittler 

bergemanabayreutri® 
gmx.de 

Topvofiopot; Arbeitsund 10 
Auftraqsvermittler 

bergemanabayreutri® 
gmx.de 

ArtoujuvcK; Arbeitsund 10 
Auftragsvermittler 

bergernanrubayreutfi(l> 
gmx.de 

C&TYOcr Arbeit Agentur AG 10 doberte@arbeitagentur.(+t 

ΒΕΡΝΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΖΩΗΣ 
Σε παρένθεση 
τιµές Αθήνας 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
63€ 
<45€) 

Ο ΕΝΟΙΚΙΟ 
1.171€ 
(700€) 

BIG MAC 
MEAL 
10,15€ 
(5,90€) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
10,64€ 
(5,10€) 

fi 

ΓΑΛΑ 
1,18€ 
(1,18€) 

ΤΥΡΙ 
8,98€ 
(3,58€) 

ΨΩΜΙ 
1,60€ 
(0,80€) 

Ό ΣΙΝΕΜΑ 
28€ 
(14€) 

Q 

T 
ΚΟΚΤΕΙΛ 
11,95€ 
(9,50€) 

ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 
4,47€ 
(4O 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
136€ 
(45€) 

R 
ΤΣΙΓΑΡΑ 
5,78€ 
(3,70€) 

Ειϊβετία 
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