323Project Manager ακινήτων που
λειτουργούν ή έχει αποφαςιςθεί να
αξιοποιηθούν ςε επιχειρήςεισ.
Εταιρία Ακινήτων αναζητεί κατάλληλα ςτελέχη (project
managers) για να αξιοποιήςει τα ακίνητά τησ, ςτο νομό
Αττικήσ, μετατρέποντασ τα ςε επιχειρήςεισ ςύμφωνα με τίσ
ςημερινέσ ανάγκεσ τησ αγοράσ. Για το ςκοπό αυτό αναζητούμε
άτομο με τα παρακάτω προςόντα:
1. Εμπειρία:
5ετήσ,
ςτον
τομέα
του
project
management(Διεύθυνςη –Διοίκηςη).
2. Έλεγχοσ και εξεύρεςη ςτοιχείων για αξιολόγηςη τησ
ςκοπιμότητασ τησ βέλτιςτησ χρήςησ για την διαμόρφωςη τού
Business Plan (marketing plan, καταςκευαςτική μελέτη και
P&L).
3. Πλήρησ ςυντονιςμόσ των όςων θα επιλεγούν να ςυμβάλουν
ςτην υλοποίηςη και παράδοςη του έργου, που θα εκτελεςθεί
ςτη βάςη τησ τελικήσ επιλογήσ .
4. Επιθυμητά προςόντα πτυχιούχοσ Πολυτεχνικήσ, Διοίκηςησ
Επιχειρήςεων , Μάρκετινγκ,Οικονομικά.
5. Ηλικία 30 – 50 ετών.
Πακέτο αποδοχών που αποτελείται από μηνιαίεσ αποδοχέσ,
ςυμμετοχή
ςτα
κέρδη
και
δυνατότητα
ςυμμετοχήσ
ςτο
επιχειρείν.
Αποςτείλατε βιογραφικό ςτα ελληνικά, ςτο:
hrbalisproperties@gmail.com, αναφέροντασ τη ςυντομογραφία
(PM).

Project που λειτουργούν ή που ςκοπεύουμε να υλοποιήςουμε:
1. Σουιτεσ AirBNB περιοχή HILTON
2. Βίλα ςτην Εκαλη 1.000 μ2 με 3 ςουίτεσ με κήπο 2.500 Μ2
Πιςίνα (εςωτερική, εξωτερική) spa-hamam-sauna, εκκληςάκι
(έργο τέχνησ), η οποία θα λειτουργεί με βραχυχρόνια
μίςθωςη .

3. Χρονομίςθωςη
γραμματείασ,
snacks.

γραφειακών χώρων
αίθουςα ςυμβουλίων

με παροχή κεντρικήσ
- προβολών,
cafe –

4. Μετατροπή βίλασ τριών επιπέδων 900 μ2 ςτην περιοχή
Πολιτείασ
ςε
πολυτελή
διαμερίςματα
με
αξιόλογο
περιβάλλοντα χώρο, χώρο δεξιώςεων πιςινα & spa.
5. Foodcourt (πολυχώροσ εςτίαςησ) ςτο κέντρο τησ Αθήνασ
2. Ευκαιρίεσ - εκποιήςεισ προΰόντων, με παρακαταθήκη –
ανταλλαγή - αγορά και e-shop ςε χώρο 2000μ2. Τα προΰόντα
θα βρίςκονται ςτο χώρο με τουσ εξήσ τρόπουσ: 1) με
παρακαταθήκη και ταυτόχρονα με την πώληςη μεταφορά του
70% των καθαρών ειςπράξεων ςτο λογαριαςμό του προμηθευτή
2) με ανταλλαγή κουπονιών ςτο 70% τησ αξίασ τουσ και
εξαργύρωςη των κουπονιών ςε ανταλλάξιμα προΰόντα ςτην
τιμή πώληςησ. 3) αγορά προΰόντων ςτην τιμή του 50% τησ
τιμήσ πώληςησ με την προϋπόθεςη ότι η εταιρία εκτιμά τα
προΰόντα ωσ εμπορικά.
7. Food mall
8. Sports center

