
 

Λίγα λόγια για την AegeoSpas… 

Η AegeoSpas είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία διαχείρισης κέντρων ευεξίας εντός 

ξενοδοχειακών μονάδων, 4 και 5 αστέρων, στη χώρα, με σημαντικές συνεργασίες στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το «ταξίδι» της AegeoSpas ξεκίνησε πιλοτικά με το κέντρο θαλασσοθεραπείας «Thalasso» 

στο Ηράκλειο Κρήτης, και εκτοξεύτηκε από το 2007 και μετά με πάνω από 120 

υποκαταστήματα εντός ξενοδοχειακών μονάδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδο, Κω, 

Κέρκυρα, Σαντορίνη και Bansko. 

Κύριος στόχος της AegeoSpas είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μέσα από 

συνεχής επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις παλαιότερων αλλά και διαρκή 

εκπαίδευση των ανθρώπων της σε όλες τις κλίμακες. 

Βασικό όραμα όμως και κύρια προτεραιότητα τόσο της AegeoSpas γενικά, όσο και του 

επικεφαλή ειδικότερα, είναι η εξέλιξη των ανθρώπων της. Επενδύουμε συστηματικά στον 

άνθρωπο- προμηθευτή, στον άνθρωπο- εργαζόμενο, στον άνθρωπο- πελάτη. Εργαζόμαστε 

με βάση το τρίπτυχο: προσωπική ικανοποίηση – εταιρικό κέρδος – κοινωνικό έργο. Η 

AegeoSpas είναι μια εταιρεία που προσφέρει και θα προσφέρει διαρκώς νέες θέσεις 

εργασίας, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και εξέλιξη στα άτομά της. 

«Είμαστε μια εταιρεία με ταυτότητα και φιλοσοφία και θέλουμε ανθρώπους με θέληση 

και όραμα.» 

Στους πελάτες μας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μέσα από μια μεγάλη ποικιλία 

δραστηριοτήτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται  θεραπείες προσώπου, θεραπείες 

σώματος, μασάζ, αποτριχώσεις ,υπηρεσίες Manicure  - Pedicure, υπηρεσίες κομμωτηρίου 

 

Η Aegeo Spas χτίζει ,μέρα με τη μέρα, με αργά και σταθερά βήματα, ένα καινοτόμο 

επιχειρηματικό πλάνο, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, διαρκώς αυξανόμενες θέσεις 

εργασίας και τελικά ένα «ταξίδι» ασφάλειας για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους 

εργαζομένους της. 

Σ’ αυτό το εγχείρημα θα θέλαμε τη συνεργασία από Εκπαιδευτικά Κέντρα, με υψηλές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, να γίνουν αρωγοί και να υποστηρίξουν τη στελέχωση των 

υποκαταστημάτων τόσο ανά την Ελλάδα όσο και πιο συγκεκριμένα τη περιφέρεια της Κρήτης. 

Αναζητάμε, για άμεση απορρόφηση, από το Κέντρο Εκπαίδευσης «Γνώση και Σοφία» 

αποφοίτους  για τη σεζόν 2017  

Spa therapists-Masseur 

Για τις περιοχές : Ηράκλειο- Χανιά – Ρέθυμνο - Λασίθι 

Παρέχουμε: 

 Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας 

 Διαμονή ανά 2 άτομα και διατροφή ή κάλυψη μετακίνησης 

 Επαγγελματική εξέλιξη βάσει ικανοτήτων μέσα στην εταιρία 

 Δυνατότητες εργασίας και στο εξωτερικό εφόσον το επιθυμείτε 

 Δυνατότητες εργασίας και κατά τη χειμερινή περίοδο εφόσον το επιθυμείτε 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με πρόσφατη φωτογραφία :  g.kiriakaki@aegeospas.gr 

ή τηλεφωνικά στο 2810 263700 
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