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ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΠΑΚΟΥ 20/5/2006 — 12/10/2012

Καραμανδανειο Νοσοκομείο Παίδων 5/11/2012 — 19/4/2017

APPCO GROUP 15/6/2017 — 30/4/2018

VERYKIOS GROUP HOTELS 3/6/2018 — 2/10/2018

Vodafone Gr 3/5/2019 — Παρόν

Απόφοιτος Ενιαίου Λυκείου 15/9/2002 — 20/6/2005

Διοίκηση Επιχειρήσεων 15/9/2006 — 30/6/2013

Παναγιώτης Σιδέρης

Επαγγελματική εμπειρία

Υπάλληλος Περιπτέρου
Εργάστηκα ως υπάλληλος σε περίπτερο στο κέντρο της Πάτρας με κυλιόμενο ωράριο για 7 χρόνια με διάλειμμα 9 μήνες
για την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων. Είχα την ευθύνη για όλη την λειτουργία του περιπτέρου κατά
την διάρκεια της βάρδιας. 

Διοικητικος υπάλληλος
Εργάστηκα με σύμβαση ως υπάλληλος γραμματείας και λογιστηριου τα πρώτα 3 χρόνια και αναβαθμιστηκα αργότερα σε
βοηθό στο γραφείο προσωπικού. 

District Sales Manager
Εργαστηκα ως πωλητής τηλεπικοινωνιων και ενέργειας σε διαφημιστική εταιρεία και μετέπειτα δημιουργησα και
διαχειριστηκα μία δική μου ομάδα 5-7 ατόμων όπου εκπληρώναμε τον εβδομαδιαίο μας στοχο.

Reception and Front desk
Εργαστηκα ως υπάλληλος κρατήσεων και υποδοχής απογευματινης βάρδιας σε ξενοδοχειακό όμιλο στην Λευκάδα για 4
μήνες. Τον τελευταίο μήνα δούλευα 2 βάρδιες. 

Sales Manager
Εργάζομαι σε εταιρεία τηλεπικοινωνιων ως εξωτερικός πωλητής καθώς και τηλεφωνικές πωλήσεις τα τελευταία 2 χρόνια.
Στόχος μου είναι οι πωλήσεις τηλεπικοινωνιων και ενέργειας τον οποίο εκπληρωνω πάντα τουλάχιστον στο 100%.

Προσόντα
Είμαι ένας άνθρωπος πολύ εργατικός σε βαθμό τελειομανους έχοντας εξειδικευτεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των
πωλήσεων καταφερνοντας πάντα τους στόχους μου. Έχω αποφοιτήσει με πάρα πολύ καλό βαθμό από τη σχολή
διοίκησης επιχειρήσεων. Είμαι πολύ καλός στη χρήση Η/Υ και μιλάω άπταιστα αγγλικά και πολύ καλά γαλλικά. 

Εκπαίδευση

4ο Ενιαίο Λυκείο Πατρών

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
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Cambridge bachelor 20/11/1997 — 27/7/2003

Γαλλικά 15/9/2000 — 23/7/2003

Cambridge school
Απόκτηση διπλώματος lower και proficiency στην αγγλική γλώσσα με βαθμό B.

Delph
Απόκτηση διπλώματος γαλλικής γλώσσας 

Ενδιαφέροντα
Από τα 9 μου χρόνια ασχολούμαι με το μπάσκετ και έχω αγωνιστεί σε 2 ομάδες ερασιτεχνικες. Τα τελευταία χρόνια έχω
πάρει μαθήματα μαγειρικής και ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω μια τρίτη ξένη γλώσσα.  Μου αρέσουν οι ταινίες και οι σειρές
επιστημονικής φαντασίας κυρίως. 

Αναφορές
Αναφορές κατόπιν αιτήματος.
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