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ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Αντιπροσωπεία της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής στην Κύπρο
Η Αντιπροσωπεία είναι το τοπικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο και εδρεύει στη Λευκωσία. Ο ρόλος μας είναι να σας εξηγούμε πώς 
επηρεάζουν οι πολιτικές της Ε.Ε. την Κύπρο, να παρέχουμε πληροφορίες 
για την Ε.Ε. στην κυβέρνησή σας και σε άλλες αρχές κι ενδιαφερόμενους 
φορείς της Κύπρου, να προσφέρουμε στις υπηρεσίες Τύπου & τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης της Κύπρου πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις 
στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής, να μεταφέρουμε τις απόψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, να ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις Βρυξέλλες για τυχόν σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και 
κοινωνικές εξελίξεις στην Κύπρο. Η Επιτροπή διατηρεί αντιπροσωπείες και 
στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και περιφερειακά γραφεία στη Βαρκελώνη, το 
Μπέλφαστ, τη Βόννη, το Κάρντιφ, το Εδιμβούργο, τη Μασσαλία, το Μιλάνο, 
το Μόναχο και το Βρότσλαβ. Οι αντιπροσωπείες παρέχουν πληροφορίες στα 
μέσα Ενημέρωσης και στο κοινό για τις πολιτικές της Ε.Ε. και ενημερώνουν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τυχόν σημαντικές εξελίξεις στην εκάστοτε 
χώρα. www.ec.europa.eu/cyprus/ 

EURES
Το ΕURES (www.eures.europa.eu) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη 
διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των εργαζόμενων στις χώρες της Ε.E.. 
Το EURES μπορεί να βοηθήσει ώστε να ικανοποιηθούν οι ελλείψεις προσωπικού 
που παρουσιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς κι επαγγέλματα, όπως ο 
τομέας της Υγείας, της Τεχνολογίας, του Εμπορίου, του Τουρισμού κ.ά.. Οι 
εργοδότες απευθύνονται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Κύπρου, 
όπου σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο υπάρχει ειδικά εκπαιδευμένος Σύμβουλος 
EURES, ο οποίος θα συμβουλεύσει τον κάθε εργοδότη ανάλογα με τις 
ανάγκες του. Το EURES συμμετέχει στην έκθεση με τα γραφεία του από τις 
ακόλουθες χώρες: Ρουμανία, Ιρλανδία, Τσεχία, Σλοβακία, Ιταλία, Γερμανία, 
Γαλλία και Κύπρος. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δικτύου 
και πώς αυτό μπορεί να δώσει πληροφορίες σε Κύπριους εργοδότες για 
εξεύρεση προσωπικού από την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αλλά και να 
βοηθήσει σε τοποθετήσεις και προσλήψεις, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του 
δικτύου: www.eures.gov.cy     
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
 

ΙΜΗ
H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης 
στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση 
συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business 
media, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο, 
η ΙΜΗ διοργανώνει πάνω από 80 συνέδρια σε όλους τους τομείς της αγοράς, 
εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες 
επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδικά στην 
Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία 
διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες -Κύπριους 
και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal (www.inbusinessnews.com), 
το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και το REPORTER (www.reporter.com.cy). 
Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD 
News Daily Newsletter και το REPORTER Newsletter. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ 
λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει 
την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν 
καινούργιους πελάτες και συνεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να 
ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Η υλοποίηση της Έκθεσης με τίτλο “Get a Job” 
έχει ανατεθεί από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο στην 
IMH μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. PN/2018-19-03/NIC.

ΕΚΘΕΤΕΣ 

Advance Career
Έχοντας την έδρα της στη Λεμεσό, η Advance Career LTD προσφέρει υπηρεσίες 
εξευρέσεως ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Η εταιρία μας φέρνει μια νέα και καινοτόμο προσέγγιση στο τομέα εξεύρεσης 
ανθρώπινου δυναμικού, ενεργώντας ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε υποψήφιους 
και εργοδότες. Στόχος μας είναι να υπερβούμε τις προσδοκίες των συνεργατών μας, 
εργοδοτών και υποψηφίων, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, απόλυτη 
εχεμύθεια και κατανόηση των αναγκών τους.
www.advancecareer.com.cy 

Amdocs
Η Amdocs αποτελεί ηγετικό παροχέα λογισμικών και υπηρεσιών σε πληθώρα εταιρειών 
τηλεπικοινωνιών και media, ανεξαρτήτως μεγέθους, συμβάλοντας στη δυναμική 
του τομέα και επιταχύνοντας την εποχή της ψηφιοποίησης. Εφαρμόζοντας μια 
πλειάδα καινοτόμων λύσεων, μακροπρόθεσμων εργασιακών σχέσεων με διάφορους 
παροχείς καθώς και με ισχυρούς δεσμούς τεχνολογίας και διανομής σε εκατοντάδες 
δημιουργούς περιεχομένου, η Αmdocs παράγει βελτιωμένες επιχειρησιακές πρακτικές, 
προάγωντας την ανάπτυξη. Η Αmdocs και οι 26000 υπαλλήλοι της εξυπηρετούν 
ένα διευρυμένο πελατολόγιο σε πάνω από 85 χώρες. 
www.amdocs.com

Axiom Consulting 
Η Axiom είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καθώς 
και λύσεων λογισμικού, σε παγκόσμια βάση. Η εταιρεία παρέχει βέλτιστες πρακτικές για 
συστήματα CRM και εξυπηρέτηση πελατών σε πολλαπλές βιομηχανίες, όπως είναι οι 
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Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, το Λιανικό Εμπόριο, η Λιανική Πώληση 
Πετρελαιοειδών, τα Ταξίδια και η Φιλοξενία, οι Τηλεπικοινωνίες και η Ψυχαγωγία. Το 
χαρτοφυλάκιο των πελατών της Axiom περιλαμβάνει μεγάλους οργανισμούς σε 12 
χώρες, οι οποίοι αποτελούν ηγέτες στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών. Η ομάδα 
της Axiom συνδυάζει έξυπνους, παθιασμένους και προσανατολισμένους προς τον 
πελάτη συνεργάτες με γνώμονα τα αποτελέσματα, με τεχνική αλλά και μη τεχνική 
εμπειρία. Είμαστε πάντα στην αναζήτηση για παρόμοια άτομα που θέλουν να 
κάνουν τη διαφορά. www.axiomc.com 

A. Zorbas & Sons Ltd
Είμαστε…
Μια οικογένεια με πάνω από 2100 μέλη! Εμπνεόμαστε από την παράδοση, αγαπάμε 
την πρόοδο και ξεχωρίζουμε την ποιότητα. Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην 
παραγωγή ποιοτικών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων.
Η αποστολή μας…
Μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη μας επιδιώκουμε την διατήρηση της άριστης 
ποιότητας των προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής που προσφέρουμε, 
καθώς και της εξαίρετης 
εξυπηρέτησης, που μας τοποθετούν στην κορυφή της προτίμησης των καταναλωτών.
Oι αξίες μας…
1. Ποιότητα
2. Συνέπεια
3. Συνεχής ανάπτυξη
Οραματιζόμαστε…
Να ξεπερνούμε τις προσδοκίες των πιο απαιτητικών καταναλωτών σε ποιότητα και 
εξυπηρέτηση. www.zorbas.com.cy 

Baker Tilly
Η Baker Tilly in South East Europe είναι ένα κορυφαίο δίκτυο ελεγκτών, λογιστών, 
φορολογικών και επιχειρηματικών συμβούλων που ιδρύθηκε το 1996 στην Κύπρο και 
που σταδιακά, επεκτάθηκε σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ελλάδα. Η Baker 
Tilly  South East Europe  είναι ανεξάρτητο μέλος, του ισχυρού διεθνούς δικτύου της 
Baker Tilly International, του 10ου μεγαλύτερου λογιστικού δικτύου στον κόσμο, 
που αντιπροσωπεύεται από 165 εταιρείες, με παρουσία σε 147 χώρες και με 33,600 
ανθρώπινο δυναμικό. 
www.bakertilly.com.cy 

BDO Limited
Η εταιρεία BDO είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες στην Κύπρο. 
Εργοδοτεί περισσότερους από 100 επαγγελματίες. Προσφέρει συμβουλευτικές, 
ελεγκτικές, φορολογικές υπηρεσίες, όπως και υπηρεσίες εταιρικής συμμόρφωσης και 
υποστήριξης σε κύπριους και ξένους πελάτες. Η BDO Κύπρου είναι μέλος της BDO 
International από το 2006. Επενδύει στην ποιότητα των ανθρώπων της και δημιουργεί 
ομάδες επαγγελματιών που με την βοήθεια της τεχνογνωσίας και τον επαγγελματισμό 
της BDO, είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών. 
www.bdo.com.cy 

Cablenet
H Cablenet είναι ο μοναδικός πλήρως ανεξάρτητος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην 
Κύπρο, με ιδιόκτητο δίκτυο, υποδομή νέας γενιάς, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
και ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης. Η Cablenet, έχοντας το πιο γρήγορο δίκτυο 
στην Κύπρο, βραβεύτηκε από την Ookla, τον παγκόσμιο οργανισμό στον τομέα 
των διαδικτυακών μετρήσεων. Η Cablenet προσφέρει ολοκληρωμένες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες διαδικτύου, τηλεόρασης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, 
προσφέρει σε επιχειρηματικούς πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της. 
www.cablenet.com.cy / www.cablenetbusiness.com.cy
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CARDET
Το CARDET είναι ένα διεθνές ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο, από τα κορυφαία στην 
περιοχή της Μεσογείου, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση, κοινωνική δικαιοσύνη, καινοτομία 
και επιχειρηματικότητα, και την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Η 
αποστολή του κέντρου είναι η προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάπτυξης 
και της καινοτομίας. Η ομάδα του CARDET έχει ολοκληρώσει πέραν των 200 έργων σε 
πάνω από 40 χώρες. Ψάχνουμε συνεχώς για επαγγελματίες που έχουν το ίδιο όραμα 
και πάθος για την εκπαίδευση και την καινοτομία, για να ενταχθούν στην ομάδα μας.
www.cardet.org

CareerFinders 
Η CareerFinders αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών πρόσληψης 
στην Κύπρο, με γραφεία σε Λευκωσία και Λεμεσό. Χτισμένη πάνω σε θεμέλια ποιότητας, 
εμπιστοσύνης και εμπειρίας και με την διεξοδική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες προσέγγιση των αναθέσεων πρόσληψης διασφαλίζει ότι τόσο οι εργοδότες, 
αλλά και όσοι αναζητούν εργασία θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει. Παρέχουμε 
υπηρεσίες σε τομείς της οικονομίας όπως Λογιστική / Χρηματοοικονομική, Νομικές / 
Εταιρικές Υπηρεσίες, Τραπεζικά, Μηχανική, Forex / Δυαδική, Πληροφορική, Ναυτιλία, 
Πετρέλαιο, Αέριο και πολλά άλλα. 
www.careerfinders.com.cy

Carierista.com
Το Carierista.com, το πρώτο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο της Κύπρου, εντάσσεται 
στην οικογένεια της CyprusNews Media. To Carierista δεν είναι ένα ακόμα site για 
ανέργους. Είναι το πρώτο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο της Κύπρου και το καλύτερο 
εργαλείο στα χέρια του εργοδότη που ψάχνει να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο για 
την εταιρεία του. Σε συνεργασία με την κατάλληλη τεχνική ομάδα, αλλά και με άτομα 
με τεχνογνωσία στον τομέα του Human Resources, δημιουργήσαμε το πληρέστερο 
επαγγελματικό portal της Κύπρου με καινοτομίες όπως η κατευθείαν ανταλλαγή 
μηνυμάτων με τους υποψηφίους, εργαλεία αξιολόγησης των βιογραφικών, filtering για 
εντοπισμό του κατάλληλου υποψηφίου, δημιουργία εταιρικού blog και άλλων καινοτομιών. 
www.carierista.com

Compass4U
Η Μονάδα Εξευρέσεως Εργασίας της Compass4U (ως αδειούχος από το Υπουργείο 
Εργασίας), ειδικεύεται στον εντοπισμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας και προώθησης 
τους σε ανέργους και εργαζόμενους που επιθυμούν να αλλάξουν εργασία ή να 
εργοδοτηθούν με καλύτερους όρους. Η Μονάδα, για αποδοτικότερη κάλυψη των 
αναγκών των επιχειρήσεων, προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού κατάλληλου προσωπικού, 
παρέχοντας και το διεθνώς αναγνωρισμένο ψυχομετρικό Τεστ “Άριστον”, για αντιστοίχιση 
υποψηφίων με τις προδιαγραφές των θέσεων εργασίας.www.compass4u.net

Cyfield Group of Companies
Ο Όμιλος Cyfield ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1990 και δραστηριοποιείται σε όλους τους 
τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας: ανάπτυξη γης, δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής, 
παραγωγή και εμπορία εξειδικευμένων δομικών υλικών και ενέργεια. Σχεδιάζουμε, 
κατασκευάζουμε και πουλούμε όλα τα είδη των ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα. 
Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει κορυφαία εμπορικά κτίρια και όλους τους τύπους 
οικιστικών κτιρίων. Κατασκευάζουμε επίσης βιομηχανικά και επαγγελματικά κτίρια για 
λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Ο όμιλος Cyfield εξελίχθηκε σε ένα από 
τους μεγαλύτερους οργανισμούς του είδους του με δραστηριότητες στην Κύπρο, Ελλάδα 
και Αίγυπτο. Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας, σταθερότητας, οι επικεντρωμένες 
επιχειρηματικές στρατηγικές και οι ηθικές αρχές μας, έχουν ενισχύσει την πρόοδο και 
την επιτυχία του Ομίλου. Παρ ‘όλα αυτά, βλέπουμε κάθε έργο ως νέα πρόκληση, καθώς 
και μια άλλη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε διαρκείς και υγιείς σχέσεις με τους 
πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, το προσωπικό και την κοινότητα γενικότερα. 
www.cyfieldgroup.com
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Cyprus Trading Corporation Plc (CTC)
Η Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) είναι ένας από τους ηγετικούς και πλέον 
διαφοροποιημένους επιχειρηματικούς Ομίλους στην Κύπρο, ενταγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η N.K. Shacolas (Holdings) Ltd είναι ο κύριος μέτοχος 
με ποσοστό 87%. Η CTC ελέγχει αριθμό εταιρειών, καθεμιά από τις οποίες ειδικεύεται 
σ’ ένα συγκεκριμένο κλάδο. Τρεις από αυτές είναι ενταγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου. Το εύρος των δραστηριοτήτων της CTC, σημαντικός παράγοντας 
της επιτυχίας της, επεκτείνεται στους εξής πέντε κύριους επιχειρηματικούς τομείς: 
Εισαγωγή και διανομή, Λιανικό εμπόριο, Οχήματα και μηχανήματα, Ανάπτυξη και 
διαχείριση ακινήτων, Έργα υποδομής. www.ctcgroup.com

Eminentia Trading Ltd
Η Eminentia Trading Ltd είναι μια εταιρεία άμεσων πωλήσεων (direct sales) με τριάντα 
χρόνια παρουσίας, προσφέροντας στα κυπριακά νοικοκυριά τα δύο βασικά προϊόντα 
του γερμανικού κολοσσού VORWERK: Το THERMOMIX, που είναι η μικρότερη κινητή 
κουζίνα στον κόσμο, αντικαθιστώντας πάνω από 12 συσκευές κουζίνας σε μία. Tην 
KOBOLD που είναι το απόλυτο σύστημα οικιακής φροντίδας. Λειτουργεί ως ηλεκτρική 
σκούπα, σύστημα στεγνού και υγρού καθαρισμού πατωμάτων και στίλβωσης. Η καριέρα 
με το Thermomix και την Kobold προσφέρει ένα ευχάριστο και ευέλικτο τρόπο για 
να κερδίσετε ένα σημαντικό εισόδημα, με τη μέθοδο της προσωπικής παρουσίασης. 
www.eminentia.com.cy

EuroLife Ltd
Η EuroLife Ltd ανήκει στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Ξεκίνησε την 
επιτυχημένη της πορεία το 1989 και πρωτοπορεί στην ασφαλιστική βιομηχανία 
του τόπου. Προσφέρει ασφαλίσεις ζωής, υγείας και ατυχημάτων με επιλογές σε 
ατομική και ομαδική βάση. Εργοδοτεί περισσότερα από 100 άτομα προσωπικό και 
250 ασφαλιστικούς συμβούλους. Επικεντρώνεται στη διαφάνεια και εξατομίκευση 
στις σχέσεις της με τους πελάτες. Η EuroLife συμβάλλει ενεργά στη κοινωνία και 
φροντίζει το περιβάλλον μέσω δραστηριοτήτων και πιστοποιημένων προγραμμάτων. 
www.eurolife.com.cy

ΈΥ Cyprus 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, 
χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα 250.000 στελέχη της, σε πάνω 
από 150 χώρες, αποτελούν το θεμέλιο της επιτυχίας της. Είναι ο πιο ολοκληρωμένος 
οργανισμός παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως και συνεργάζεται 
με επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Η EY εστιάζει 
μέσα από όλα όσα κάνει, σε έναν ενιαίο σκοπό: την δημιουργία ενός καλύτερου 
εργασιακού κόσμου. Το 2017 σηματοδοτεί 80 χρόνια επιτυχημένης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για την EY στην Κύπρο.
www.ey.com/cy/en/home 

FOX Property Services
Η FOX είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κτηματομεσιτικά Γραφεία στην Κύπρο με 7 
καταστήματα και 60 άτομα προσωπικό σε όλη την Κύπρο. Η FOX Smart Estate 
Agency προσφέρει υπηρεσίες στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Πάφο και Λάρνακα. 
Οι πελάτες της περιλαμβάνουν αγοραστές, πωλητές, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Η FOX 
παρέχει συμβουλές σχετικά με οικιστικά δάνεια, δανειοδοτήσεις έργων, διαχείριση 
ακινήτων, δημοπρασίες και ενοικιαγορές. To εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο 
προσωπικό προσφέρει στους πελάτες της επαγγελματικές υπηρεσίες και ακολουθεί 
αυστηρό κώδικα δεοντολογίας. Η FOX προσφέρει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης 
ακινήτων για πολυκατοικίες και επενδυτικά ακίνητα σε κύπριους και ξένους επενδυτές. 
Επίσης προσφέρει άλλα επενδυτικά προϊόντα στα ακίνητα μέσω του Mouflon Real 
Estate Fund Ltd, που είναι εγγεγραμμένο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 
Δωρεάν Τηλέφωνο: 80080082/ 22873380. Διεύθυνση ταχυδρομείου: P.O.Box 26668, 1646 
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G.A.P. Vassilopoulos Group
Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 με όραμα να εξυπηρετήσει την εμπορική 
κοινότητα παρέχοντας αλληλένδετες υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη σαν «One-
Stop-Shop». Μέσα από συνεχή ανάπτυξη, ο Όμιλος σήμερα κατατάσσεται μεταξύ 
των κορυφαίων 25 οργανισμών στην Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς των 
Logistics, στον Χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και στον κλάδο της Φιλοξενίας και 
του Καταναλωτή. Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου από το 2001 και σήμερα δραστηριοποιείται μέσω 3,000 γραφείων και 
συνεργατών σε όλη την Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, 
Λουξεμβούργο και Ισραήλ. 
www.gapgroup.com

G4S Secure Solutions (Cyprus)
Συνολικά 585.000 υπάλληλοι εργάζονται στην G4S παγκοσμίως, καθιστώντας μας ως 
έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες διεθνώς στον ιδιωτικό τομέα. Με το ανθρώπινο 
δυναμικό μας να ανέρχεται στους 750 υπαλλήλους, η G4S Κύπρου είναι η μεγαλύτερη 
εταιρεία ασφαλείας παγκύπρια. Παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας στην Κύπρο από το 
1983, με Αριθμό Άδειας ΙΓ/1004. Πρωτοπορούμε στην παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Αξιών, 
Στατικών Φυλάξεων και Κινητών Περιπολιών, Ολοκληρωμένων Λύσεων Συστημάτων 
Ασφαλείας και Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων. Σας προσκαλούμε να γίνεται 
μέλος της Ομάδας μας για να παρέχουμε μαζί Ασφάλεια στον Κόσμο μας. 
www.g4s.com.cy 

Grant Thornton Κύπρου
Η Grant Thornton Κύπρου είναι ένας επιχειρηματικός σύμβουλος, με ηγετική παρουσία, 
που βοηθά δυναμικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη. 
Ιδρύθηκε το 1942, ενώ το 1982 εντάχθηκε στο παγκόσμιο δίκτυο της Grant Thornton.  Με 
γραφεία σε Λευκωσία και Λεμεσό και με περισσότερους από 150 ανθρώπους παρέχουμε 
στους πελάτες μας ξεχωριστή, υψηλή ποιότητα και εξειδικευμένες υπηρεσίες.  
www.grantthornton.com.cy

HARD ROCK CAFΈ 
Αποστολή μας είναι να διαδώσουμε το πνεύμα του Rock ‘n’ Roll προσφέροντας 
αυθεντικές εμπειρίες που μένουν αξέχαστες. Αν πιστεύεις ότι έχεις αυτό που χρειάζεται 
για να ξεχωρίσεις μέσα στο δυναμικό εργασιακό περιβάλλον μας και να προσφέρεις 
αυθεντικές εμπειρίες που ροκάρουν, τότε ρίξε μια ματιά στις διαθέσιμες μας θέσεις 
εργασίας. 
www.hardrock.com/cafes/ayia-napa/

FRIDAYS™ IN CYPRUS 
Ψάχνουμε για άτομα γεμάτα ενέργεια που ξέρουν πώς να κάνουν την δουλειά 
διασκέδαση! Αν αυτό σου ταιριάζει, τότε έχεις τη δυνατότητα να γίνεις μέλος της 
ομάδας μας. Εδώ εξελίσσουμε τους δικούς μας ανθρώπους μέσα από συνεχή εκπαίδευση 
και καθοδήγηση προσφέροντας τους ακόμη και την ευκαιρία για εργασία σε TGI 
Fridays του εξωτερικού!  
www.fridays.com.cy

Handy Spa 
Η εταιρεία HANDY SPA παράγει 100% χειροποίητα βιολογικά σαπούνια και καλλυντικά 
προσώπου και σώματος χωρίς δοκιμές σε ζώα, απαλλαγμένα από τοξικά, αλλεργιογόνα 
και ζωικά συστατικά. Βασικό συστατικό είναι το λάδι Κάνναβης. Τόσο το σαπούνι όσο 
και τα καλλυντικά με Κάνναβη είναι μια Κυπριακή καινοτομία  μοναδική σε όλη την 
Ευρώπη. Το λάδι Κάνναβης έχει ιδιότητες αντιγήρανσης, θρέψης και ενυδάτωσης και 
βοηθά στην αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων. Η εταιρεία HANDY SPA έχει λάβει 
2 τιμητικές διακρίσεις. Βραβείο ποιότητας GPP AWARDS 2017 και Βραβείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 2017. 
www.handyspacyprus.com
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Harris Kyriakides LLC
Η δικηγορική εταιρεία ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1976 και είναι μια από 
τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες στην Κύπρο. Ως δικηγορική εταιρεία πλήρους 
υπηρεσίας, προσφέρουμε εμπορικές νομικές υπηρεσίες πλήρους φάσματος. Η 
εταιρεία λειτουργεί σε τμηματική βάση και παρέχει υπηρεσίες σε όλα τα νομικά, 
χρηματοοικονομικά και φορολογικά ζητήματα. Φιλοδοξούμε να παρέχουμε 
άριστες υπηρεσίες κάθε φορά, επικεντρωνόμαστε στα βέλτιστα αποτελέσματα και 
προσβλέπουμε στα υψηλότερα πρότυπα. Είναι συνυφασμένο στην οργανωτική μας 
κουλτούρα να προκαλούμε συνεχώς τον εαυτό μας με στόχο τη διατήρηση ενός 
περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης προκειμένου να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία 
στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας. 
www.harriskyriakides.law 

Hermes Airports Ltd
Η Hermes Airports Ltd είναι μια διεθνής επιχειρηματική σύμπραξη 9 μετόχων, με 
έδρα την Κύπρο, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και τον έλεγχο των Διεθνών 
Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, βάσει μίας 25ετούς σύμβασης παραχώρησης με 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Δώδεκα χρόνια µετά την ανάληψη της διαχείρισης των 
αεροδροµίων, η Hermes Airports συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην 
ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας των κυπριακών αεροδρομίων καθώς επίσης 
και στις προσπάθειες ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου. Σήμερα, 
πέραν των 70 αερογραµµών συνδέουν την Κύπρο µε 120 προορισμούς σε 40 χώρες. 

HR Innovate
Μία διεθνής, πολύπλευρη εταιρία εξεύρεσης εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού. 
Προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε εσάς και τις ανάγκες σας σε εταιρείες 
και άτομα παγκοσμίως. Η HR Innovate αποτελείται απο επαγγελματίες με πολύχρονη 
εμπειρία σε Κύπρο και στο εξωτερικό, με γνώσεις σε πολλαπλούς τομείς. Η προσέγγιση 
μας στοχεύει στο να ενδυναμώσει υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες στη 
δημιουργία εξαίρετων χώρων εργασίας. 
www.hrinnovate.org

INTERSPORT
Πάθος με τα σπορ; Σε καταλαβαίνουμε. Έχουμε το ίδιο πάθος!
Στην INTERSPORT πιστεύουμε πως ο αθλητισμός είναι για όλους και η αποστολή 
μας είναι να φέρνουμε τον κόσμο κοντά στον αθλητισμό.
http://www.intersport.com/ 

iSPIRAL
H iSPIRAL προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αφορούν τους τομείς KYC, AML και 
Governance, Risk & Compliance. Μια κορυφαία boutique-style Regulatory Technology 
εταρεία που παρέχει next-generation software, με στόχο να βοηθήσει τους 
οργανισμούς να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που καθορίζουν οι ρυθμιστικές 
αρχές παγκοσμίως. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας της iSPIRAL στα θέματα: 
χρηματοπιστωτικού τομέα, machine learning και data analysis, καθώς επίσης και 
οι συνέργειες που δημιουργήθηκαν με παγκόσμιους οργανισμούς εξασφαλίζει 
αξιοπιστία, ποιότητα και αποτελεσματικότητα.  
www.i-spiral.com

Lanitis Bros
Η εταιρεία Α/φοι Λανίτη δραστηριοποιείται εδώ και 75 χρόνια στην Κύπρο και αποτελεί 
τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών της χώρας. 
Αποτελεί μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, του δεύτερου μεγαλύτερου εμφιαλωτή 
παγκοσμίως των προϊόντων της The Coca-Cola Company, με παρουσία σε 28 χώρες. 
Mέσω των εγκαταστάσεών της στην Κύπρο παράγει, διανέμει και εμπορεύεται τα 
προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, FuzeTea, ΑdeZ, 
Powerade, Schweppes και τον έτοιμο προς πόση καφέ illy) καθώς και δικά της 
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προϊόντα όπως τις σειρές χυμών και γάλακτος Λανίτης, τα Λανίτης Γαλακτοκομικά 
και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ, ενώ διανέμει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, 
τα chips TSAKIRIS, τα ενεργειακά ποτά Monster και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
ΦΑΓΕ. Απασχολεί 293 θέσεις εργασίας και εξυπηρετεί 5.000 πελάτες. 
www.facebook.com/LanitisBros/

LEROY MERLIN
Η LEROY MERLIN, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες DIY παγκοσμίως, εστιάζει στους τομείς 
ανακαίνισης και βελτίωσης της κατοικίας. Όντας μέλος του γαλλικού ομίλου ADEO, η LEROY 
MERLIN ειδικεύεται στις πωλήσεις προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων, δεσμευόμενη: 
την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, εξειδικευμένη στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε 
πελάτη. Η Φιλοσοφία μας: Στη LEROY MERLIN, θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αποτελούν το 
σημαντικότερο πόρο κάθε επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε συνεργάτης εμπλέκεται 
ενεργά στη λειτουργία και ανάπτυξη του τμήματος, καταστήματος και της εταιρείας του. 
www.leroymerlin.com.cy

Logicom Public Ltd
Η Logicom είναι διεθνής όμιλος εταιρειών εισηγμένος στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέλος του δείκτη FTSE/CySE20. Οι δραστηριότητες 
του Ομίλου συμπεριλαμβάνουν τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας, 
την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής, καθώς και την παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων πληροφορικής και δικτύων, εξειδικευμένων λύσεων για Τηλεπικοινωνιακούς 
Παρόχους και λύσεων Επιχειρηματικού Λογισμικού. Η Logicom έχει παρουσία σε 
περισσότερες από 15 χώρες, εργοδοτεί περισσότερους από 800 επαγγελματίες και 
εξυπηρετεί περισσότερους από 10.000 πελάτες σε 30 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, 
Περσικό Κόλπο, Ασία και Αφρική.

McDonald’s™
Τα McDonald’s™ ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Κύπρο τον Ιούνιο 
του 1997, με το πρώτο εστιατόριο τους στην Λάρνακα. Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί 18 
καταστήματα σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, ενώ ακόμη ένα αναμένεται να ανοίξει εντός 
του 2019 και εργοδοτεί περισσότερα από 1,000 άτομα. Σταθερή στις αξίες και τις αρχές της, 
με πίστη στον άνθρωπο, στο φαγητό υψηλής ποιότητας, την κοινωνική και περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα, η εταιρεία δε σταμάτησε από την αρχή μέχρι και σήμερα με συνέπεια, 
προσήλωση και δημιουργικότητα, να αναπτύσσεται, να επιδεικνύει εμπορική οξυδέρκεια 
και να μεταλλάσσεται επιχειρηματικά σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. 
www.mcdonalds.com.cy

Medochemie
Η Medochemie Ltd Διεθνής Φαρμακευτική Εταιρεία στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 1976 
από τον Δρ. Ανδρέα Πίττα. Διαθέτει 13 υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες και 
εγκαταστάσεις, εκ των οποίων 9 βρίσκονται στην Κύπρο, μία στη Ολλανδία και 
τρείς στο Βιετνάμ. Έχει αποκτήσει και διατηρεί 4.355 άδειες κυκλοφορίας για 630 
διαφορετικά φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία κατατάσσονται σε περισσότερες από 
10 θεραπευτικές κατηγορίες και δραστηριοποιείται σε 107 χώρες σε όλον τον κόσμο. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και σε 
πλήρη συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Η κινητήριος δύναμη της Medochemie είναι 
οι άνθρωποί της. Απασχολούμε 1670 εργαζόμενους, 60% των οποίων είναι επιστήμονες.
www.medochemie.com

P&P Ice Cream Group
Ο όμιλος εταιρειών P&P Ice Cream Group επικεντρώνεται στην μεταποίηση, εμπορία 
κυρίως παγωτού αλλά και το λιανικό εμπόριο ψυχαγωγίας. Ιδρύθηκε το 1965 στην 
Κύπρο. Σε αυτόν εντάσσονται 3 εταιρείες: Η εταιρεία Παγωτά Παπαφιλίππου, το La 
Patisserie Panayiotis Ice Cream Boutique και τα PAPAFiLiPOU Luna Park. Ξεχωρίζει 
στον τομέα του γιατί δίνει διαχρονικά έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και 
υπηρεσιών που προσφέρει, ενώ συνεχώς εμπλουτίζει και αναβαθμίζει την γκάμα του 
με στόχο με την ικανοποίηση όλο και περισσότερων αναγκών του καταναλωτή. 
www.papafilipou.com
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Pafilia
Η  Pafilia αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης  γης στην Κύπρο. Σταθερά 
προσηλωμένη στην κατασκευή οικιστικών και εμπορικών έργων, δραστηριοποιείται 
μέσω της αποδεδειγμένης ικανότητας της να παρέχει το βέλτιστο σχεδιασμό, άρτια 
τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα, καινοτομία, αισθητική, ασφάλεια, αξιοπιστία, καθώς και 
οικολογική συνέπεια. Η Pafilia ιδρύθηκε το 1977 από τον κύριο Ηλία Ηλιάδη, ο οποίος 
έχοντας στο πλευρό του ως συνοδοιπόρους  μια καταξιωμένη ομάδα επαγγελματιών, 
έκανε την εταιρεία  ευρέως γνωστή για τις σχέσεις και τις συνεργασίες της με διεθνώς 
αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, καθώς και για την ανάδειξη και δημιουργία 
μοναδικών πολυτελών έργων. 
www.pafilia.com

Parimatch
Ένα ευχάριστο, φιλικό, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον που να επιβραβεύει το 
προσωπικό της είναι πρωταρχικό μέλημα της Parimatch. Ενός από τους γνωστότερους 
στοιχηματικούς οργανισμούς, που εδρεύει πλέον στη Λεμεσό, με άδεια από την Αρχή 
Στοιχημάτων Κύπρου. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα HR της Parimatch εφαρμόζει πιστά 
πρακτικές όπως: ίσες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανέλιξης, 
πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων και σύστημα αξιολόγησης,  ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη, εταιρικές εκδηλώσεις, δωρεάν καθημερινό γεύμα, δωρεάν μαθήματα Αγγλικών 
και Ρωσικών κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ευέλικτο ωράριο. 
www.parimatch.com.cy

PHC Franchised Restaurants Public Ltd
Ο όμιλος PHC Franchised Restaurants Public Ltd ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται 
στο τομέα εστίασης με παγκόσμια brands εστιατορίων και καφεστιατορίων όπως 
Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Burger King, Wagamama, Caffé Nero, Jamie’s Italian, Paul, Pier 
One Café Restobar, Remezzo caferesto, The Fish Market, Το Κυπριακόν, Derlicious, 
Hobo Café, Hobo Mediterraneo Cafe-Restaurant, Sitio Café Restaurant και την 
υπηρεσία τροφοδοσίας Catercom Catering.  Με περισσότερες από 100 μονάδες σε 
όλη την Κύπρο, η PHC θεωρείται ως ο μεγαλύτερος όμιλος εστίασης στην Κύπρο με 
πέραν των 2,400 εργαζομένων. 

ppissis.com.cy 
Το ppissis.com.cy είναι η μοναδική μηχανή αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης 
τιμών στην Κύπρο, κάνοντας την έρευνα αγοράς για τους Κύπριους καταναλωτές 
πιο απλή από ποτέ! Ταυτόχρονα, δίνει την ευκαιρία σε δεκάδες καταστήματα να 
διευρύνουν το κοινό τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Είτε ο καταναλωτής 
αναζητά ένα συγκεκριμένο προϊόν, είτε ψάχνει για την καλύτερη επιλογή εντός 
αγοράς, το ppissis.com.cy είναι ο πρώτος σταθμός πριν από κάθε παραγγελία. Η 
νέα εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, είναι εδώ. 
www.ppissis.com.cy

Proto.io
To Proto.io είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα πρωτοτυποποίησης εφαρμογών 
που δίνει σε σχεδιαστές, επιχειρηματίες και προγραμματιστές τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν με ακρίβεια πρωτότυπα για εφαρμογές διαδικτύου και κινητών που 
δίνουν την αίσθηση του πραγματικού. Όλα αυτά χωρίς κώδικα. Σήμερα περισσότεροι 
από 500,000 χρήστες από όλο τον κόσμο, οι πιο γνωστές startup και εταιρείες 
Fortune 500, χρησιμοποιούν το Proto.io για να δώσουν ζωή στα πρωτότυπά τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.proto.io.

PwC
Είμαστε δίπλα σας για να δημιουργήσετε την αξία που αναζητάτε μέσα από 
ποιοτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, 
σας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και σας στηρίζουμε σε εκείνα που αύριο 
θα αποδειχτούν σημαντικά. Σας παρέχουμε Ελεγκτικές, Συμβουλευτικές, Νομικές 
Υπηρεσίες καθώς και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Φορολογίας, για να ανταποκριθούμε 
ακόμη και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας. 
www.pwc.com.cy
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Remedica
Η Remedica είναι μια κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία με έδρα την Κύπρο και με 
εξαγωγικές δραστηριότητες σε περισσότερες από 100 χώρες. Ιδρύθηκε το 1960 από τον 
κ. Τάκη Παττίχη ως παραγωγός διοξειδίου του άνθρακα, πέρασε από διάφορα στάδια 
ανάπτυξης και τώρα ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία ασφαλών και 
αποτελεσματικών γενόσημων φαρμάκων υψηλής ποιότητας, για ανθρώπινη χρήση. 
Σήμερα αποτελεί μέλος του ομίλου Ascendis Health. 
www.remedica.eu

SocialSpace Academy
Ο Οργανισμός SocialSpace Academy είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό, 
συμβουλευτικό και εξεταστικό κέντρο, εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ  και πιστοποιημένο 
με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 9001:2015. Δραστηριοποιείται στον τομέα 
της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης από το 2011 και παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες 
σε επαγγελματίες όπως και εν δυνάμει επαγγελματίες για την αποτελεσματική 
αναβάθμιση των γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων τους μέσα από εξειδικευμένα 
πρακτικά σεμινάρια, προγράμματα και πιστοποιήσεις. Διαθέσιμα προγράμματα, 
μεταξύ άλλων, είναι το Digital Marketing & Social Media, Εργατική Νομοθεσία, 
HR, PR, Marketing και Πωλήσεις, Οργάνωση και Διοίκηση, Graphic Design, Video 
Editing κ.α. 
www.socialspaceacademy.com 

St Raphael Resort
Το  ξενοδοχείο άνοιξε  το 1987 ως μέλος  του ομίλου Sheraton μέχρι το 1996 από όπου 
λειτουργεί σαν ανεξάρτητη μονάδα με την ονομασία St Raphael Resort and Marina. 
Κατά τη περίοδο αυτή  το ξενοδοχείο υποβλήθηκε σε μια τεράστια ανακαίνιση για 
επανέναρξη ως Resort. Η επόμενη μεγάλη αλλαγή ήρθε το 2006, όπου έxei επεκταθεί 
με 56-δωμάτια  στη καινούργια πτέρυγα (executive wing),  ως επίσης έγινε το πρώτον  
πέντε αστέρων ξενοδοχείο στην Λεμεσό και στη Κύπρο Ultra All Inclusive. Τώρα, έχοντας 
κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία, πάλι επενδύουμε εκ νέου εκατομμύρια στο ξενοδοχείο 
πάνω από ένα τριετές σχέδιο. 
www.raphael.com.cy 

Supernova Consulting 
Η Supernova Consulting, ηγετική εταιρεία στον χώρο της συμβουλευτικής, τεχνολογίας 
και ανάθεσης υπηρεσιών, προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 
30 χώρες. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με 
τις κορυφαίες τεχνολογίες που προσφέρει, μαζί με τους πελάτες της, η Supernova 
Consulting δημιουργεί και εφαρμόζει επιχειρησιακές και τεχνολογικές λύσεις 
κατάλληλες για τις ανάγκες τους και που μπορούν να τους οδηγήσουν στα 
αποτελέσματα που επιζητούν. Μέσα από την δεκαπενταετή και πλέον εμπειρία 
της, η Supernova Consulting έχει αναπτύξει τον οργανισμό για να βοηθά τους 
πελάτες της να επιταχύνουν την επιχειρησιακή τους απόδοση και να πετύχουν 
τους πιο σημαντικούς τους στόχους. 
www.supernova-consulting.com

Symeonides Group of Companies 
Ο Όμιλος εταιρειών Συμεωνίδη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες 
στην Κύπρο παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Symeonides 
Fashion House Ltd (Marks & Spencer) Εκπροσωπώντας τα παγκοσμίου φήμης 
προϊόντα Marks & Spencer σε Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Παραλίμνι, προσφέρει 
υψηλής ποιότητας είδη ρουχισμού, τρόφιμων και είδη σπιτιού. Symeonides Coffee 
Cyprus Ltd (Costa Coffee) Η παγκοσμίου φήμης αλυσίδα καφετεριών Costa 
Coffee μετρά 13 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Κύπρο με 23 καταστήματα 
σε Παγκύπρια βάση. Αυτή τη στιγμή τα Costa Coffee κατέχουν μια ηγετική 
θέση στον τομέα τους, προσφέροντας μεταξύ άλλων υψηλής ποιότητας καφέ 
και ποιοτική εξυπηρέτηση. 
www.symeonides.eu 
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Trust Insurance Cyprus
Συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες Ασφαλιστικές Εταιρείες Γενικού Κλάδου και Υγείας. 
Η ραγδαία ανοδική της ανάπτυξη η οποία βασίστηκε στην “Άριστη Εξυπηρέτηση 
και στην Καινοτομία” την τοποθετεί μέσα σε οκτώ χρόνια στην 3η θέση, μεταξύ 
25 Ασφαλιστικών Εταιρειών Γενικού Κλάδου. Η συνεχής στήριξη του Ομίλου Nest, 
με παρουσία σε 23 χώρες και κεφάλαια πέραν των $2.6 δις σε συνδυασμό με την 
οικονομική ευρωστία της Εταιρείας την καθιστούν ως η Εταιρεία που ο πελάτης 
μπορεί να εμπιστεύεται.  Το 2013 πιστοποιείται με το βασικό επίπεδο Investors in 
People και το 2017 γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο και στο London International 
Office, που εξασφαλίζει την διάκριση High Performing Platinum. Λίγους μήνες 
αργότερα, κερδίζει την διάκριση “Platinum Employer of the Year”. Μια διάκριση 
που αποδεικνύει την σημασία και ευκαιρίες που η Trust προσφέρει στα στελέχη της. 
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις  διακρίσεις που κατακτά τα τελευταία χρόνια, που 
αποδεικνύουν ότι η Trust είναι για διεκδίκηση καριέρας και δημιουργίας στελεχών. 
www.trustcyprusinsurance.com

Έλληνική Τράπεζα
Η Ελληνική Τράπεζα είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στην Κύπρο και μια από τις συστημικές τράπεζες που εποπτεύεται 
άμεσα από την ΕΚΤ, παρέχοντας σε Επιχειρήσεις και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Ελληνική Τράπεζα 
απέκτησε πρόσφατα ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της πρώην 
ΣΚΤ, που την καθιέρωσαν ως τη μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής τραπεζικής της 
Κύπρου. Η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χρηματοδότησης 
της ανάπτυξης  των σημαντικότερων βιομηχανιών του νησιού. Η επιτυχία της 
Τράπεζας βασίζεται στις πελατοκεντρικές υπηρεσίες που παρέχονται από το 
προσωπικό της, στο ευρύ φάσμα ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που 
προσφέρει και στη χρήση προηγμένων συστημάτων πληροφόρησης και ελέγχου. 
www.hellenicbank.com 

ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΑ MARISMARE 
Ο κόσμος φιλοξενίας της Maris Mare Hotels περιλαμβάνει Holiday villages, 
ξενοδοχεία και διαμερίσματα που προσφέρουν προσιτές διακοπές σε συνδυασμό 
με προσεγμένη εξυπηρέτηση και την ειλικρινή διάθεση να ικανοποιήσουμε όλες σας 
τις επιθυμίες. Στα ξενοδοχεία μας προσφέρουμε εξατομικευμένη εμπειρία, με πάθος 
για πολιτισμική αυθεντικότητα και γνήσια φιλοξενία. Έχουμε επιλέξει τα καλύτερα 
ηλιόλουστα ξενοδοχεία, διαμερίσματα και Holiday villages στην Κύπρο, ειδικά στους 
τρεις δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου, συγκεκριμένα την Αγία 
Νάπα, τον Πρωταρά και την Πάφο. 
www.marismarehotels.com

Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus
Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus λειτουργεί ως εγγεγραμμένο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο 
στην Κύπρο ενώ βρίσκεται κάτω από την ακαδημαϊκή ομπρέλα του University 
of Central Lancashire (UCLan) του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει λάβει πλήρως την 
Τελική Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, 
καθώς και τα εύσημα από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Αγγλίας (QAA). 
Η μοναδική αυτή συνέργεια αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus λαμβάνουν δύο πτυχία, από τα Πανεπιστήμια 
UCLan Cyprus και UCLan UK, πλήρως αναγνωρισμένα σε Κύπρο, Ευρώπη αλλά 
και τον υπόλοιπο κόσμο. 
www.uclancyprus.ac.cy 
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Vassos Eliades Ltd
Η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ ιδρύθηκε το 1933 και σήμερα αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες στην Κύπρο. Η εταιρεία ασχολείται με την εισαγωγή, 
πώληση και διανομή προϊόντων σε όλα τα κανάλια εμπορίου της αγοράς. Η γκάμα 
προϊόντων που διανέμει είναι μεγάλη, και συμπεριλαμβάνει τρόφιμα, αλκοολούχα 
ποτά, καταναλωτικά προϊόντα, ρολόγια πολυτελείας, κοσμήματα και άλλα, όπως 
εξοπλισμό γυμναστικής. Η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ διανέμει στην Κυπριακή αγορά 
τα προϊόντα της ελβετικής εταιρείας τροφίμων NESTLÉ, όπως NESCAFÉ, MAGGI, ΚIT 
KAT, την ΝESPRESSO, όπως επίσης τα μπισκότα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ από την Ελλάδα 
και πολλά άλλα. Η Vassos Eliades Accessories είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου 
και διαθέτει δίκτυο αποκλειστικών μπουτίκ σε όλη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου 
το Montblanc, Swarovski και VE Very Exclusive shops. 
www.vassoseliades.com

Windsor Brokers 
Η Windsor Brokers ιδρύθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το 1988. Ήταν η πρώτη Κυπριακή 
Εταιρεία Επενδύσεων που εξασφάλισε άδεια λειτουργίας και ρυθμίζεται από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η 
αποστολή της εταιρείας μας είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των επενδυτών στις 
παγκόσμιες αγορές με δίκαιο, αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Επί τρείς δεκαετίες 
έχουμε δεσμευτεί να εξυπηρετούμε τους επενδυτές που θέτουν την ασφάλεια, την 
ακεραιότητα και την αξιοπιστία στην πρώτη γραμμή των επενδυτικών τους στόχων. 
www.windsorbrokers.com

Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΈΓΑ
Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ εξειδικεύονται στις πωλήσεις εκλεκτών αλλά και καθημερινής 
χρήσεως προϊόντων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα 
καλύτερα προϊόντα και την καλύτερη εξυπηρέτηση, προσπαθώντας παράλληλα να 
εργοδοτούμε τα καταλληλότερα άτομα για την δική μας Εταιρεία, προσφέροντας τους 
ένα θετικό κλίμα εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης.  Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ 
εργοδοτούν μέχρι σήμερα πάνω από 1600 άτομα όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων και 
θρησκειών. Στις διαδικασίες επιλογής εργοδοτουμένων μας, αναζητούμε πάντα τις 
αξίες του σεβασμού και της ακεραιότητας στα άτομα με τα οποία θα συνεργαστούμε. 
www.alphamega.com.cy 

Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης Kύπρου
To Διαδικτυακό Σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου 
Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή 
πύλη η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση του κοινού και της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
Το Σύστημα αυτό απευθύνεται σε 3 κατηγορίες πολιτών:
• Σε άτομα (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες) που επιθυμούν την αναζήτηση και  
  τον εντοπισμό κενών θέσεων εργασίας.
• Σε αιτητές εργασίας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα κατά τόπους Επαρχιακά  
   ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας και που επιθυμούν να διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες  
  δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου.
• Σε εργοδότες που επιθυμούν να διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες  
  μέσω του διαδικτύου.
www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ
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Έυρωπαϊκό Γραφείο Έπιλογής Προσωπικού (EPSO)
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) είναι υπεύθυνο για την επιλογή του 
προσωπικού των θεσμών και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Κάθε θεσμός μπορεί 
έπειτα να προσλάβει προσωπικό από τη λίστα των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί από 
την EPSO. Η διαδικασία πρόσληψης διαρκεί περίπου 9 μήνες. Η EPSO λαμβάνει, κατά 
μέσο όρο, γύρω στις 60.000-70.000 αιτήσεις ετησίως, ενώ κάθε χρόνο γύρω στους 1.500-
2.000 υποψηφίους προσλαμβάνονται από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Για να γίνετε 
υπάλληλος της ΕΕ θα πρέπει να παρουσιαστείτε και να πληροίτε τις προϋποθέσεις για 
να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς που διοργανώνει η EPSO, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Επιλογής Προσωπικού. Η EPSO είναι το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δουλειά τους είναι να επιλέγουν κατάλληλους υποψηφίους 
για όλες τις θέσεις που είναι διαθέσιμες εντός των θεσμών της ΕΕ . Κάθε υποψήφιος 
θα πρέπει να περάσει μια σειρά από εξετάσεις που διοργανώνονται από την EPSO.
Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωτικό να:
• Έχουν Ευρωπαϊκή υπηκοότητα (να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη-μέλη της ΕΕ)
• Μιλούν δυο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι τα  
  Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά
Μπορούν να περάσουν τις εξετάσεις:
• Σε 45 κέντρα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο
• Σε 24 διαφορετικές γλώσσες
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα: 
https://epso.europa.eu/how-to-apply_el

ΙΔΈΠ Διά Βίου Μάθησης -  Erasmus+
Στην Κύπρο, οι  Εθνικές Υπηρεσίες που διαχειρίζονται το πρόγραμμα Erasmus+ είναι 
το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ο 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Κύρια ασχολία του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι η 
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ κατά τα έτη 2014-2020, για 
τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι οποίοι σε συντομία έχουν 
χαρακτηριστεί ως Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
www.erasmusplus.cy

ΜΙΈΈΚ 
ΜΙΕΕΚ - Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Τα ΜΙΕΕ Κ ως δημόσια σχολή ανώτερης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προσφέρουν 
δωρεάν, υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα προγράμματα, διετούς διάρκειας, σε 
αναπτυσσόμενους τομείς, παρέχοντας στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
την ευκαιρία απόκτησης, βελτίωσης ή αναβάθμισης των επαγγελματικών τους 
προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι 
για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή.
www.mieek.ac.cy

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ως ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα 
νεολαίας, προάγει την πρόοδο και ευημερία όλων των νέων ανθρώπων της Κύπρου 
ανεξαρτήτως θρησκευτικής, εθνικής ή φυλετικής καταγωγής. Παράλληλα προωθεί την 
ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας μας, ενισχύει τη δημιουργική και υγιή απασχόληση και ψυχαγωγία τους, 
ενώ ακόμη υποβάλλει εισηγήσεις για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία.
www.onek.org.cy
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1 CARDET 

2 Carierista.com

3 Symeonides Group of Companies 

4 PHC Franchised Restaurants Public Ltd 

5 FRIDAYS™  / HARD ROCK CAFÉ 

6 Medochemie

7 Baker Tilly 

8 P&P Ice Cream Group

9 Cablenet

10 MarisMare Hotels

11 Compass4U 

12 G.A.P. Vassilopoulos Group

13 EY Cyprus

14 ERASMUS+ 

15 EURESIreland

16 EURES Romania

17 EURES Czech Republic

18 EURES Slovakia

19 EURES Italy 

20 EURES Germany

21 EURES France

22 MIEEK – Public Institute of Higher 
Vocational Education and Training

23 ppissis.com.cy

24 iSPIRAL 

25 Handy Spa

26 McDonald’s™ 

27 HR Innovative 

28 ALPHAMEGA Hypermarkets 

29 PwC

30 Proto.io

31 Trust Insurance Cyprus

32 EMINENTIA TRADING LTD 

33 SocialSpace Academy

34 Pafilia 

35 Advance Career 

36 Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) 

37 Axiom Consulting 

38 CareerFinders

39 FOX Real Estate offices

40 St Raphael Resort

41 Windsor Brokers

42 EuroLife Ltd 

43 G4S Secure Solutions

44 Grant Thornton 

45 Intersport 

46 Logicom Public Ltd

47 Supernova Consulting 

48 Parimatch 

49 Remedica

50 Cyfield Group of Companies 

51 Hermes Airports Ltd

52 A. Zorbas & Sons Ltd

53 BDO Limited

54 Amdocs

55 Lanitis Bros

56 Leroy Merlin

57 University UCLan Cyprus

58 Harris Kyriakides LLC 

59 Hellenic Bank

60 Vassos Eliades Ltd

61 Youth Board of Cyprus

62 Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
Κύπρου και EURES Cyprus

63 EU Careers - EPSO
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ORGANISER

CO-ORGANISER

Representation of the European Commission in Cyprus
The Representation is the local office of the European Commission in 
Cyprus, based in Nicosia. Our role is to:
• Explain how EU policies will affect you in Cyprus
• Be a source of EU-related information for your government and other 
authorities and stakeholders in Cyprus
• Offer press & media services in Cyprus and information on developments 
in EU policymaking
• Speak for the European Commission as its voice in Cyprus
• Report back to the Commission in Brussels on important political, economic 
and social developments in Cyprus
The Commission has Representations in all 28 EU countries, as well as 
Regional Offices in Barcelona, Belfast, Bonn, Cardiff, Edinburgh, Marseille, 
Milan, Munich and Wrocław. They inform the media and public about EU 
policies and report to the European Commission on significant developments 
in the country.
https://ec.europa.eu/cyprus/

EURES
EURES is a cooperation network designed to facilitate the free movement of 
workers within the EU 28 countries plus Switzerland, Iceland, Liechtenstein 
and Norway. Partners in the network may include Public Employment 
Services (PES), Private employment services (PRES), trade unions, employers’ 
organisations and other relevant actors in the labour market. The partners 
provide information, placement and recruitment services to employers 
and jobseekers. In practice, EURES provides its services through the portal 
and through a human network of around 1000 EURES advisers that are 
in daily contact with jobseekers and employers across Europe. Online, 
the EURES Job Mobility portal (www.eures.europa.eu) allows employers 
and jobseekers to search for employees/jobs in real time. By opening 
a “My EURES account” on the EURES Portal, employers can register their 
requirements and will receive CVs from suitably qualified applicants. They 
can also search the database of jobseeker CVs, create and store search 
profiles and receive alerts by e-mail. EURES network will participate at the 
fair with advisors from offices in Germany, Romania, Ireland, Italy, France, 
Slovakia, Czech Republic and Cyprus. 
www.eures.europa.eu
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IMPLEMENTING PARTNER
 

ΙΜΗ
IMH is the largest business knowledge and information transfer organisation in 
Cyprus. Its services include the coordination and running of conferences, seminars 
and commercial exhibitions, specialist business media publishing and human 
resources consulting. Every year, IMH organises more than 80 conferences related 
to every sector of the market, commercial exhibitions and training seminars, and 
undertakes the entire process of five business award ceremonies. IMH publishes 
the only dedicated business magazines in Cyprus: the Greek language monthly 
IN Business and the English-language monthly Gold, which are read by tens of 
thousands of Cypriot and non-Cypriot professionals, managers and entrepreneurs. 
It also operates the magazines’ accompanying news portals, the IN Business 
Portal (www.inbusinessnews.com), the GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) and 
the REPORTER (www.reporter.com.cy). ΙΜΗ also delivers via e-mail the IN Business 
Daily Newsletter, the GOLD News Daily Newsletter and the REPORTER Newsletter. 
The IMH Business Development Department bids for tenders published by local 
public sector bodies, the European Union and other international organisations. 
Through its activities, ΙΜΗ gives businesses a chance to develop, to network, to 
find new clients and business associates, to communicate with new audiences 
and discover growth opportunities. 
www.imhbusiness.com

Advance Career
With our headquarters in Limassol, Advance Career Ltd provides superior 
recruitment services for both locally based and international companies within 
the domestic sector. Advance Career brings a fresh and innovative approach 
to recruitment services, acting as liaison between the candidate and the client.  
Our goal is to exceed the expectations of every client and candidate by offering 
outstanding customer service, the utmost confidentiality and understanding 
the needs of both parties. 
www.advancecareer.com.cy

ALPHAMEGA Hypermarkets
The ALPHAMEGA Hypermarkets specialise in the selling of daily and niche products. 
We aim to offer our clients the best products and customer service; simultaneously, 
we strive to hire the best-suited individuals for our organisation, offering them a 
positive environment to work and grow in. ALPHAMEGA Hypermarkets currently 
employ 1600 people of all ages, nationalities and religions. Respect and integrity 
are the features we pay most attention to in our selection process. 
www.alphamega.com.cy 

EXIBITORS

Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ
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Amdocs
Amdocs is a leading software and services provider to communications and 
media companies of all sizes, accelerating the industry’s dynamic and continuous 
digital transformation. With a rich set of innovative solutions, long-term business 
relationships with communications and media providers, and technology and 
distribution ties to hundreds of content creators, Amdocs delivers business 
improvements to drive growth. Amdocs and its 26,000 employees serve customers 
in over 85 countries. 
www.amdocs.com

Axiom Consulting 
Axiom is a provider of high-end loyalty management consulting and software 
solutions on a worldwide basis. The company delivers best practices for CRM 
and customer loyalty across multiple industries, including Banking & Financial 
Services, Retail, Petrol Retail, Travel & Hospitality and Telecommunications & 
Entertainment. Axiom’s client portfolio includes large institutions in 12 countries, 
all of which are leading the customer loyalty path. The Axiom team unites smart, 
passionate, client-oriented and results-driven associates, both with technical 
and non-technical expertise. We are always on the look-out for like-minded 
individuals who want to make a difference. 
www.axiomc.com

A. Zorbas & Sons Ltd
We are… A big family with more than 2100 members! We are inspired by 
tradition; we love progress and distinguish quality. Our top priority is to produce 
tasteful, qualitative and highly nutritional products. Our mission is…Through 
our continuous development, we aspire to sustain the excellent quality of the 
bakery and confectionery products we offer, as well as the exceptional client 
service, which place us on top of customer preference. Our values are…1.
Quality, 2. Consistency, 3. Constant Development. Our vision is…To surpass 
the expectations of the most demanding consumers, in quality and service. 
www.zorbas.com.cy

Baker Tilly
Baker Tilly South East Europe is a leading network of auditors, accountants, tax 
and business consultants, which was founded in 1996 in Cyprus and gradually 
expanded, outreaching the geographical frontiers, towards Bulgaria, Romania, 
Moldova and Greece. Baker Tilly South East Europe is an independent member, 
within the powerful international network of Baker Tilly International, one of the 
top 10 networks in the world, represented in 165 companies, with a presence in 
147 countries and 33,600 people. 
www.bakertilly.com.cy 

BDO Limited
BDO Limited is amongst the largest professional services firms in Cyprus 
employing over 100 professionals providing audit, tax, accounting, global 
compliance and advisory services to Cypriot and International clients. We are 
a member of BDO Global since 2006. We invest in quality people, building teams 
of professionals who continuously share knowledge and experiences with 
our global network, and who are motivated to meet the current demanding 
challenges of our clients. 
www.bdo.com.cy
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Cablenet
Cablenet is the only fully independent telecommunications provider in Cyprus 
with a privately-owned network and new generation infrastructure, specialized 
human resources and an integrated support system.  Cablenet, as the fastest 
network in Cyprus, awarded by Ookla, the worldwide speed test organization.  
Cablenet offers packages which include broadband internet access, television, 
fixed and mobile telephony. Additionally, Cablenet offers to corporate customers, 
tailor solutions according to their needs, no matter the size of their company.
www.cablenet.com.cy /  www.cablenetbusiness.com.cy

CARDET
CARDET is one of the leading international research and development centers 
in the Mediterranean region with global expertise in education, innovation, 
entrepreneurship, technology empowered solutions, and social justice. Our mission 
is to inspire innovation and promote education, research, and development through 
evidence-based practices, cutting-edge research, and empowered people. With 
a team of more than 50 professionals and a portfolio of more than 200 completed 
projects in more than 40 countries, we are constantly expanding and looking for 
passionate individuals to join our team. 
www.cardet.org

CareerFinders
With offices in both Nicosia and Limassol, CareerFinders is one of Cyprus’ 
leading providers of Recruitment Services. Built on foundations of quality, trust 
and experience, our thorough, personal and tailored approach to recruitment 
assignments ensures that both employers and job seekers find the ideal match. 
The industry sectors we service include Accounting/Finance, Legal/Corporate 
Services, Banking, Engineering, Forex/Binary, Information Technology, Shipping, 
Oil & Gas and many more. 
www.careerfinders.com.cy 

Carierista.com
Carierista.com the first Cypriot Professional social network, joins the CyprusNews 
Media family. Carierista is not just another site for job seekers. It is the first Cypriot 
Social Network for professionals, business people and companies, which provides 
unique tools for employers looking for candidates who are the best match for 
their company. In cooperation with a qualified technical team and Qualified Human 
Resources professionals, we have tried to create the most complete employment 
portal in Cyprus with innovation such as direct messaging between employers 
and job seekers, CV evaluation tools, advanced filtering which will essentially 
help you finding the best possible people who can fit within your culture and 
contribute to your organization, creating corporate blogs and other innovations. 
www.carierista.com

Compass4U
COMPASS4U-Employment Services Unit (accredited by the Ministry of Labour), 
specialises in locating and promoting vacancies to unemployed individuals or 
professionals seeking better terms of employment. The Unit also offers specialised 
“Corporate Recruitment Services” ensuring recruitment of high quality personnel 
for companies. Our services include the internationally recognised psychometric 
“Ariston Recruitment” test, which assists in the reliable matching between candidates 
and specific job profiles. 
www.compass4u.net

19



Cyprus Trading Corporation Plc (CTC)
Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) is a leading Group, based in Cyprus, 
listed on the Cyprus Stock Exchange. N.K. Shacolas (Holdings) Ltd is the major 
shareholder with a controlling stake of 87%. It owns and controls a number of 
companies, each specialising in a specific industry. Three of them are also listed 
on the Cyprus Stock Exchange. CTC’s diversity of operations, a key factor in 
the company’s strength, is spread over five main business sectors: Distribution 
and logistics, Retail, Automotive and engineering, Property development and 
management, Infrastructure. 
www.ctcgroup.com

Cyfield Group of companies
The Cyfield Group is a European Development and Construction Group, 
established in Cyprus in 1990, operating in all areas of the construction industry: 
land development, contracting of public and private infrastructure projects, 
production and trading of specialized building materials, and lately energy 
production from renewable sources. We design, build and market all kinds of 
properties in Cyprus and Greece. Our portfolio includes top grade Commercial 
buildings and all types of Residential buildings. We also build industrial and 
public buildings on behalf of public and private organizations. Cyfield Group 
has slowly and steadily evolved into one of largest groups of its kind in the 
region with operations in Cyprus, Greece and Egypt. Our goal is to deliver 
projects that benefit individuals, corporations and industry, and represent the 
way forward for society as a whole. Our high standards of quality, reliability, 
stability, focused business strategies and strong ethics have strengthened the 
Group’s advancement and success over time. And yet, we view each project 
as a new challenge, as well as another unique opportunity to demonstrate our 
definition of success: to build lasting relations with our customers, associates, 
personnel and the community at large.
www.cyfieldgroup.com 

EMINENTIA TRADING LTD
Eminentia Trading Ltd is a direct sales company with 30 years presence, 
offering Cypriot households the two home electrical appliances by German 
conglomerate VORWERK:
Thermomix which is the world’s most intelligent food processor, replacing 
over 12 kitchen appliances in one compact unit. Kobold which is the ultimate 
homecare system. It operates as a vacuum cleaner, dry cleaning system, wet 
cleaning and polishing system. A career with Thermomix and Kobold offers a 
fun and flexible way to earn a sizeable income, using an entertaining, in-home 
group demonstration. 
www.eminentia.com.cy

EuroLife Ltd
EuroLife Ltd is a subsidiary of Bank of Cyprus. It started its successful course 
in 1989 and it is the Cyprus market’s pioneer life insurance company. EuroLife 
offers life, accident and health programs on an Individual and Group basis. It 
operates with a specialized and professional sales network offering personalized 
solutions to the consumer’s insurance needs. Employs more than 100 staff and 250 
insurance advisors. Focuses on transparency and personalization in customer 
relationships. Also, EuroLife actively contributes to society and cares for the 
environment through activities and certified programs. www.eurolife.com.cy
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ΈΥ Cyprus 
EY is a global leader in assurance, tax, transactions and advisory services with more 
than 250,000 people in over 150 countries around the world. It is the most globally 
integrated professional services organisation and is working with businesses, 
entrepreneurs and governments around the world. EY distils everything it does 
down to a single, unified purpose: building a better working world. The Cyprus 
practice is ideally placed to exploit new opportunities in the area and cater to the 
needs of our clients in a wider geographic span. 2017 marks 80 years of successful 
business for EY in Cyprus. 
www.ey.com/cy 

FOX Property Services
FOX is one of the largest Real Estate Agencies in Cyprus with 7 branches and 
60 staff across Cyprus. FOX Smart Estate Agency is offering services in Nicosia, 
Limassol, Famagusta, Paphos, and Larnaca. Its clients include buyers, sellers, 
tenants and landlords. FOX deals with both new and re-sale properties. FOX 
offers advice on housing loans /project finance, property auction services and 
let to buy finance. Its highly skilled employees are all trained to offer high quality 
professional services to its customers and are bound by a strict code of ethics.  
FOX also offers property management services and a wide range of property 
investments for both local and foreign investors. It also offers other investment 
products in real estate through Mouflon Real Estate Fund Ltd, an AIF registered 
with CySEC. Free Phone: 80080082 / 22873380. Mailing address: P.O.Box 26668, 
1646 Nicosia. 

G4S Secure Solutions
585,000 people work for G4S making us one of the worlds’ largest private employers. 
With a diverse workforce of 750 employees we are the largest security company 
in Cyprus.We provide security services in Cyprus since 1983, License No. ΙΓ/1004. 
We lead the way in Cash Solutions, Manned Guarding and Mobile Patrol, Integrated 
Systems Solutions and Facility Management projects. We invite you to become 
part of our team and Secure our World. 
www.g4s.com.cy 

G.A.P. Vassilopoulos Group
The G.A.P. Vassilopoulos Group was founded in 1964, with a vision to serve the commercial 
community, by providing interrelated services under one roof as a One-Stop shop. 
Through continual growth, the Group today ranks among the top 25 organizations 
in Cyprus and provides services in the Logistics Sector, Financial Sector as well as 
in the Hospitality and Consumer Sector. G.A.P. Vassilopoulos Group is listed on the 
Cyprus Stock Exchange since 2001 and currently operates via a network of over 3.000 
offices/associates/selling points throughout Cyprus, the United Kingdom, Germany, 
Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg and Israel. 
www.gapgroup.com

Grant Thornton Cyprus
Grant Thornton Cyprus is a leading business adviser that helps dynamic 
organisations to unlock their potential for growth. Founded in 1942, the firm 
joined Grant Thornton’s international network in 1982. With offices in Nicosia and 
Limassol and with more than 150 people, we apply strong guidance and breadth 
of experience to ensure that clients receive a truly different experience. 
www.grantthornton.com.cy
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HARD ROCK CAFΈ 
We are all about being ‘’authentic’’ – from the memorabilia on the walls to the 
passion of our staff, it is all real. If you think that you have what it takes to 
succeed in our dynamic work environment and deliver Authentic Experiences 
That Rock, go on and have a look at the available positions. 
www.hardrock.com/cafes/ayia-napa 

FRIDAYS™ IN CYPRUS 
We’re looking for a smile that’s infectious and a personality that lights up a 
room. If this sounds like you, you sound like us. In return, we give our team 
members the opportunity to grow within their roles, learn new skills and also 
work in TGI Fridays™ in other countries! 
www.fridays.com.cy

Handy Spa
The Award-Winning 100% Handmade Organic Soap & cosmetics HANDY SPA 
contains organic therapeutic ingredients without any dangerous chemical-
toxic substances (colors, fragrances and allergens). Made with combination 
of ingredients (Cannabis oil) to nourish and to retain moisture in your skin. 
Ideal to use as a dry skin treatment since it refreshes all skin tissues. It helps 
in addressing skin problems like dry, allergies, psoriasis, acne etc. It is fully 
biodegradable, so it does not cause disastrous effects on the environment. 
Animal testing is also not performed for animal production and no animal 
ingredients are used. 
www.handyspacyprus.com

Harris Kyriakides LLC 
Harris Kyriakides LLC is a leading law firm in Cyprus, established since 1976.  
As a full-service law firm, we offer full-range commercial legal services. The 
firm operates on a departmental basis and provides services regarding legal, 
financial and taxation issues. The firm insists on the highest standards and 
aspires to provide excellent service and representation each and every time. 
Our culture is to constantly challenge ourselves and maintain a high-performance 
environment in order to successfully respond to our clients’ diverse needs. 
www.harriskyriakides.law

Hellenic Bank 
Hellenic Bank is one of the leading financial institutions in Cyprus and one 
of the systemic banks directly supervised by ECB, providing Businesses and 
Financial Institutions with a full spectrum of banking products and services. 
Hellenic Bank has recently acquired certain assets and liabilities of the former 
CCB Bank, establishing it as the biggest retail bank of the island. Hellenic Bank 
is at the forefront of financing the growth and transformation of the island’s 
most important industries. The Bank’s success is based on the customer centric 
service provided by its staff, the wide range of competitive products and 
services it offers and the use of advanced information and control systems. 
www.hellenicbank.com 
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Hermes Airports Ltd
Hermes Airports Ltd is an international consortium comprised of nine shareholders 
who have been granted the management and operation of Larnaka and Pafos 
airports for 25 years under a BOT concession agreement with the Republic of 
Cyprus. Twelve years after undertaking the management of the airports, Hermes 
Airports’ role is catalytic in enhancing the operational capability of the airports 
as well as in the efforts to develop the tourism industry of the country. More 
than 70 airlines currently connect Cyprus with 120 destinations in 40 countries. 
www.hermesairports.com 

HR Innovate
An International, multi-stream Recruitment and HR Consultancy. Offering customized 
services and Executive Recruitment to companies globally. HR Innovate is a 
collective of professionals with many years’ experience both internationally and 
in Cyprus, with a wealth of experience across different sectors. Our approach is 
to empower candidates and clients in creating workplaces of excellence. 
www.hrinnovate.org 

INTERSPORT 
Passion with sports? We understand you. We share the same passion! 
In INTERSPORT our passion is sport, our future is sport ... and sport has always been our focus. 
www.intersport.com

iSPIRAL
iSPIRAL delivers innovative solutions, which resolve all your KYC, AML, and 
Governance, Risk & Compliance challenges. A leading boutique-style Regulatory 
Technology company that targets innumerable industries, providing tailored, 
one stop software to comprehensively address the compliance objectives and 
obligations set by regulators worldwide. With particular proficiency in the finance 
sector, iSPIRAL’s expertise combines global partnerships, machine learning 
technology, real-time activity monitoring, and data analysis to ensure that the 
organization consistently delivers exceptional flexibility, efficiency, and quality.  
www.i-spiral.com

Lanitis Bros
Lanitis Bros, has been operating in Cyprus for 75 years and is a leading company 
in the non-alcoholic beverage sector of the country. It is a member of the Group 
Coca Cola HBC, the world’s second largest bottler of The Coca Cola Company, 
operating in 28 countries. Lanitis Bros through its facilities in Cyprus produces, 
distributes and markets the products of The Coca-Cola Company (Coca-Cola, 
Fanta, Sprite, FuzeTea, ΑdeZ, Powerade, Schweppes and -ready to drink coffee- illy), 
as well as its own products including Lanitis Juices, Lanitis Milk, Lanitis Dairy and 
Natural Water Kykkos, whereas it distributes AVRA Natural Mineral Water, Tsakiris 
snacks, the energy drink Monster, and the dairy products of Fage. It has 293 
employees and serves 5.000 customers. Learn more at: cy.coca-colahellenic.com, 
www.facebook.com/LanitisBros and Instagram #lanitisbros
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LEROY MERLIN
As a major actor on the worldwide DIY market, LEROY MERLIN helps residents and 
homeowners with their home-improvement projects. As the founding enterprise 
of the ADEO, LEROY MERLIN specializes in sales of products and solutions and, in 
doing so, makes a unique commitment: to provide home improvement solutions 
tailored to each customer’s specific needs. Our Philosophy: At LEROY MERLIN, we 
firmly believe that people are the most important resource of every business. 
This is why each employee is closely involved in the life and development of his 
or her sector, store and company. 
www.leroymerlin.com.cy 

Logicom Public Ltd
Logicom Public Ltd is an international group of companies, listed on the Main 
Market of the Cyprus Stock Exchange and a member of the FTSE/CySE20 index. The 
Group’s activities include the distribution of technology products and services, the 
provision of Integrated IT Networking, Telecom and Business Software solutions, and 
the execution of large infrastructure projects. Logicom has a physical presence 
in more than 15 countries, employs professionals, and services more than 10,000 
customers in 30 countries in Europe, Middle East, Gulf, North Africa, and Asia.
www.logicom.net 

MARISMARE HOTELS
The hospitality world of Maris Mare Hotels includes Holiday villages, water park resorts, 
hotels and hotel apartments all offering affordable holidays combined with careful service 
and a heartfelt desire to satisfy all your wishes. We provide an individual hotel experience, 
with a passion for cultural authenticity and genuine hospitality. We have selected the best 
sunspot Hotels, Hotel Apartments and Holiday Villages on the island of Cyprus, especially 
in the three popular tourist destinations of Cyprus, namely Ayia Napa, Protaras & Paphos. 
www.marismarehotels.com 

McDonald’s™
In June 1997 the first McDonald’s restaurant in Cyprus opened for business in Phinikoudes, 
Larnaca. Today, there are 18 McDonald’s restaurants across all of the Republic of 
Cyprus, with one more restaurant scheduled to open in 2019. With the company having 
over 1,000 employees, McDonald’s Cyprus is consistent in its values and principles which 
include believing in its people, maintaining high quality food and being socially and 
environmentally responsible. McDonald’s Cyprus continues to this present day as it 
has done from the beginning, to be dedicated and creative, to grow at a healthy rate 
and adjust its business according to the needs of each era and generation. 
www.mcdonalds.com.cy
 

Medochemie
Medochemie Ltd is an International Pharmaceutical Company headquartered in 
Cyprus and was established in 1976 by Dr. Andreas Pittas. Medochemie manufactures 
a wide range of products divided into more than 10 therapeutic categories, owns 
4355 marketing authorizations and operates in more than 107 countries around the 
world. Our thirteen separate manufacturing sites are designed to fully comply with 
European and WHO current Good Manufacturing Practice (cGMP). Medochemie’s 
driving force is our people. We employ 1670 individuals, 60% of whom are scientists. 
www.medochemie.com
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P&P Ice Cream Group
P&P Ice Cream Group of companies focuses on the production and distribution of 
mainly ice cream and the provision of retail entertainment. The Group was founded 
in Cyprus in 1965. The three companies that belong to the group are: PAPAFiLiPOU 
Ice Cream, La Patisserie Panayiotis Ice Cream Boutique and PAPAFiLiPOU Luna 
Parks. The group stands out in its sector for the emphasis it gives, throughout 
the years, in providing qualitative products and service which are continuously 
enriched and improved so as to satisfy even more consumer needs. 
www.papafilipou.com 

Pafilia
Pafilia is the largest privately owned residential developer in Cyprus. The company offers 
a diverse and innovative portfolio of property types and styles, each an exemplar of 
superior living, all built to the highest standards. Founded in 1977, Pafilia is owner-managed 
by Mr. Elias Eliades, who previously served as both the Minister of Defence and Minister 
of Interior for Cyprus. Our highly-qualified team offer professional personalised service, 
while our global presence enables us to serve our clients wherever they may be. 
www.pafilia.com

Parimatch
Parimatch, one of the leading betting companies in the CIS market continuously 
expands opportunities for its clients and covers new markets. Parimatch selected 
Cyprus for its headquarters, where it has gained an online betting license from 
NBA in 2017. Strong corporate culture integrates the company, including benefits for 
a work-life balance and for rewarding employees for being part of a world-class 
team. Parimatch actively participates in various CSR projects in Cyprus and it is also 
a nominee for “Best Workplace” at IN Business Awards 2018. 
www.parimatch.com.cy

PHC Franchised Restaurants Public Ltd
PHC Franchised Restaurants Public Ltd was established in 1991 and is active in the 
catering industry. It represents in Cyprus international brands of restaurants such as 
Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Burger King, Wagamama, Cafe Nero, Jamie’s Italian, Paul, Pier 
One Café Restobar, Remezzo café, The Fish Market, To Kipriakon, Derlicious, Hobo Café, 
Hobo Mediterraneo Cafe-Restaurant, Sitio Café Restaurant and Catercom Catering 
Catering. With more than 100 units across Cyprus, PHC is considered to be the largest 
group of franchised restaurants and cafes in Cyprus with over 2,400 employees.

ppissis.com.cy 
ppissis.com.cy marks the beginning of a new era to market research in Cyprus, 
as it is the only price comparison engine of the country. All a visitor has to do is 
initiate a product search on the platform’s new website and he will be able to see 
the prices of all available shops that have the particular product. In this way, the 
comparison of prices becomes easier than ever. With more than 100,000 products, 
shoppers can compare prices and features from different online stores, check 
the latest market arrivals and choose from a wide range of products. 
www.ppissis.com.cy
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Proto.io
Proto.io is an industry leading prototyping platform which gives designers, entrepreneurs, 
and developers the power to create pixel-perfect web and mobile app prototypes 
that look and feel just like the real thing. All without a single line of code.  Today, 
more than 500,000 users from the world’s hottest startups and leading Fortune 500 
companies use Proto.io to bring their prototypes to life. For more information visit 
www.proto.io.

PwC
We support you to create the value you are looking for by providing specialised solutions 
based on quality. Together we build relationships based on trust and we say things as 
they are, to assist you to deal with issues that tomorrow will prove important. We provide 
Assurance, Advisory, Tax and Legal services, to meet your increasingly complex needs. 
www.pwc.com.cy

Remedica
Remedica is a pharmaceutical company located in Cyprus with export activities in more 
than 100 countries. Originally founded in 1960 by Mr Chris Pattichis as a carbon dioxide 
manufacturer, it went through various development stages and is now specialising in the 
development, production and sale of high-quality, safe and efficacious pharmaceutical 
products for human use. Today, it is part of the Ascendis Health group. 
www.remedica.eu

SocialSpace Academy
SocialSpace Academy is an educational organization, certified by HRDA and 
accredited with ISO 9001: 2015. Established in 2011, it has grown into one of the 
foremost educational organizations in Cyprus by delivering results of true 
achievement through its continued and passionate commitment. Through a wide 
range of practical courses and certifications, SocialSpace Academy aims at helping 
companies and professionals achieve improved business results of excellency 
by leveraging their soft and technical skills. Courses and Programmes provided, 
among others: Digital Marketing & Social Media, Marketing and Sales, Labour Law, 
PR, HR, Management and Leadership, Graphic Design and Video Editing and more. 
www.socialspaceacademy.com

St Raphael Resort
The was open in 1987 as part of the Sheraton group but broke away in 1996 to be 
independent and relaunched as St Raphael Resort and Marina. At the time the hotel 
underwent a huge renovation to relaunch as a resort hotel. The next big change came 
in 2006 when we expanded with our 56-bedroom executive wing and grounds, also 
being the first five star in Limassol and indeed Cyprus to introduce our Ultra All Inclusive 
concept. Now having won many international hotel awards, we are again re-investing 
millions into the hotel over a three-year project. 
www.raphael.com.cy 

Supernova Consulting 
Supernova Consulting is a leading consulting, technology and outsourcing services 
firm serving clients in more than 30 countries. Combining unparalleled industry 
experience with leading technology offering, together with its clients, Supernova 
Consulting creates and delivers business and technology solutions that fit their 
needs and drive the results they want. For over a decade, we’ve built a firm to help 
our clients accelerate business performance and realize their most important goals. 
www.supernova-consulting.com
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Symeonides Group of Companies 
Symeonides Group is one of the biggest trading groups in Cyprus by providing 
high quality products and services. 
Symeonides Fashion House Ltd (Marks & Spencer)
The company owns the franchisee of the world famous brand Marks & Spencer in 
Larnaca, Limassol, Paphos and Paralimni district and it offers high quality fashion 
for the whole family, award-winning food and stylish homeware. 
Symeonides Coffee Cyprus Ltd (Costa Coffee)
In Cyprus, the family-owned franchise is one of the nation’s market leaders. With 
23 stores in Cyprus, it is a testament to the quality of Costa and the love that 
Cypriots have for their coffee. 
www.symeonides.eu

Trust Insurance Cyprus 
Trust Insurance Cyprus is one of the leading General Insurance and Health 
Insurance Companies in Cyprus. Its rapid growth, based on “Excellent Service 
and Innovation”, ranked the Company in the 3rd position among 25 Insurance 
Companies in the General Sector. The continuous support of Nest Group, with 
presence in 23 countries and annual turnover that exceed $2.5 billion, combined 
with the Company’s financial strength. In 2013, the company is certified with the 
basic level of Investors in People and in 2017 became the first organisation in 
Cyprus to receive the distinction of “High Performing Platinum”. Few months later, 
the Company receives the “Platinum Employer of the Year” award by the Investors 
in People. These are only few of the distinctions the company has achieved over 
the next few years, providing that Trust is a career oriented company. 
www.trustcyprusinsurance.com

University UCLan Cyprus 
The University of Central Lancashire, Cyprus (UCLan Cyprus), is the first Branch 
Campus of the University of Central Lancashire and at the same time is a fully 
licensed and registered University in Cyprus. UCLan Cyprus is approved and 
validated by both the Ministry of Education of Cyprus and the UK Quality Assurance 
Agency for Higher Education. UCLan Cyprus graduates receive Two Degrees; 
one from UCLan Cyprus and one from UCLan UK, that are recognised not only in 
Cyprus and UK, but also across Europe and beyond. 
www.uclancyprus.ac.cy

Vassos Eliades Ltd
Vassos Eliades Ltd was founded in 1933 and is one of the biggest trading companies 
in Cyprus. Its main activities are the importation, sale and distribution of consumer 
goods through all the trade channels of the market. The range of products 
distributed is wide, ranging from foodstuffs, alcoholic beverages, mass market 
consumer goods, luxury watches, jewellery and accessories as well as fitness 
equipment. Vassos Eliades Ltd distributes in Cyprus the products of Swiss food giant 
NESTLÉ, such as NESCAFÉ, MAGGI, ΚIT KAT, NESPRESSO as well as PAPADOPOULOU 
biscuits from Greece and many other products. Vassos Eliades Accessories is a 
subsidiary of the group and operates a network of exclusive boutiques throughout 
Cyprus including Montblanc, Swarovski and VE Very Exclusive shop. 
www.vassoseliades.com
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OTHER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

 

Windsor Brokers
Windsor Brokers was established in Limassol Cyprus in 1988. The company was the 
first Cypriot Investment Firm to be licensed and regulated by the Central Bank of 
Cyprus and Cyprus Securities and Exchange Commission. Our company’s mission 
is to facilitate investors’ access to the global markets in a fair, efficient and safe 
manner. For three decades we have remain committed to serving investors who 
place security, integrity and reliability at the forefront of their investment goals. 
www.windsorbrokers.com

European Personnel Selection Office (EPSO)
The European Personnel Selection Office (EPSO) is responsible for selecting 
staff to work for the Institutions and agencies of the European Union including 
the European Parliament, the European Council, the European Commission, the 
European Court of Justice, the Court of Auditors, the European External Action 
Service, the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the 
European Ombudsman. Each Institution is then able to recruit staff from among 
the pool of candidates selected by EPSO. The recruiting procedure takes around 
9 months. On average, EPSO receives around 60,000-70,000 applications a year 
with around 1,500-2,000 candidates recruited by the European Union institutions.  
To become an EU official you’ll have to register and qualify for the competitions 
organised by EPSO: the European Personnel Selection Office. EPSO is like the 
“HR department” of the European Union. They are tasked with selecting suitable 
candidates for all positions available within the EU Institutions.   Every applicant 
will need to take a series of exams administered by EPSO. 
For further information please visit: https://epso.europa.eu/how-to-apply_en

Foundation for the Management of European Lifelong Learning 
Programmes (IDEP) - Erasmus+
In Cyprus, the Erasmus+ program is managed by the Foundation for the Management 
of European Lifelong Learning Programs, and Cyprus Youth Organization. IDEP’s 
main activity is the management of the Erasmus+ European Program in the years 
2014-2020 for the fields of School Education, Vocational Education and Training, 
Higher Education and Adult Education, which are briefly identified as Education 
and Training.
www.erasmusplus.cy
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Public 
Employment 

Service Cyprus

MIEEK – Public Institute of Higher Vocational Education 
and Training
MIEEK as a public institute of Higher Vocational Education and Training provides 
students with the necessary qualifications by imparting academic and technical 
knowledge, as well as professional and practical skills. They contribute to tackling 
the problem of skills mismatch and youth unemployment, since the programmes 
offered have been designed to be relevant to labour market needs and respond 
to the requirements of emerging economic sectors. The necessity for establishing 
MIEEK in Cyprus emerged from the rapid development of technology, the problem 
of skills mismatch and the EU’s priorities regarding education and training. 
www.mieek.ac.cy

On-Line System of the Public Employment Service
The On-Line System of the Public Employment Service of the Ministry of Labour, 
Welfare and Social Insurance is an electronic website system which allows the 
interaction between the citizens and the Public Employment Service for carrying 
out certain activities. The System is directed to 3 categories of citizens:
To persons (Cypriots or European citizens) wishing to search for and locate job 
vacancies. To jobseekers registered with the District or Local Labour Offices 
wishing to carry out particular activities through the Internet. To employers wishing, 
whether they are registered or not with the District or Local Labour Offices, to 
carry out particular activities through the Internet.
www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

Youth Board of Cyprus
Youth Board of Cyprus is the Government Agency for Youth matters, which promotes 
the progress and prosperity of all young people of Cyprus regardless of religion, 
social or racial origin. Moreover, we promote the substantial participation of young 
people in social, economic and cultural development of our country, we reinforce 
the youngsters’ creative and healthy entertainment, while we provide suggestions 
for effective resolution of all issues that modern youth tackles. 
www.onek.org.cy
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