ΝΑΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ
Διεφκυνςθ: Κυπρίων Αγωνιςτϊν 28
Αργυροφπολθ
Θμ. Γζννθςθσ: 15/04/1983
Κινθτό : 694 789 3119
E-mail: nnasiou@gmail.com
Επαγγελματική Εμπειρία
06/2012-Σιμερα

Sales Operator & CRM integration
Δομική Ενημζρωςη Α.Ε.
 Ανάπτυξθ CRM και διαχείριςθ πελατολογίου
 Πωλιςεισ, Διαχείριςθ ειςπράξεων
 Ζρευνα αγοράσ και δθμιουργία project προϊκθςθσ των προϊόντων
 Οργάνωςθ και εκπαίδευςθ ομάδασ πωλθτϊν
 Υποςτιριξθ και εκπαίδευςθ πελατϊν ςτθ χριςθ εφαρμογϊν τθσ εταιρείασ

09/2009-Σιμερα

Διαδικτυακζσ πωλήςεισ και SEO
Ελεφθεροσ επαγγελματίασ, Αθήνα, Ελλάδα
 Search Engine Optimizing (SEO integration)
 Αρκρογραφία για SEO και διαδικτυακζσ πωλιςεισ
 Καταςκευι ςτατικϊν και δυναμικϊν ιςτοςελίδων
 Εξειδίκευςθ ςε αφξθςθ των πωλιςεων μζςω διαδικτφου

04/2011-11/2011

Operation manager, ERP & Informatics Integration
Sweet Alchemy by Stelios Parliaros, Αθήνα, Ελλάδα
 Διαχείριςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ: εςωτερικι διακίνθςθ προμθκειϊν, διατιρθςθ
ςωςτοφ stock, διαχείριςθ παραγγελιϊν πελατϊν, οργάνωςθ και επίβλεψθ δρομολογίων
εφοδιαςμοφ καταςτθμάτων
 Ζκδοςθ Δελτίων μζςω ERP (Control 4, Singular Logic) και Συντιρθςθ server
 Πλιρθσ ανανζωςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, εκτυπωτζσ
ετικετϊν, τθλζφωνα, fax)
 Βελτίωςθ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ δικτφου (ςφνδεςθ υπολογιςτϊν, αρχικό backup και
οργάνωςθ τακτικοφ backup)
 Επιμόρφωςθ προςωπικοφ ςε χριςθ λογιςμικοφ και διαχείριςθ λογαριαςμϊν email
 Επίβλεψθ ςωςτισ λειτουργίασ καταςτιματοσ και ςυνεχισ ζλεγχοσ ποιότθτασ προϊόντοσ

10/2008-08/2009

φμβουλοσ Επιχειρηςιακών Διαδικαςιών ςε Πληροφοριακά υςτήματα (SAP)
‘Elsop Consulting Group’, Αθήνα, Ελλάδα
 Επίλυςθ επιχειρθςιακϊν προβλθμάτων ςε κζματα financial accounting και controlling
 Παρουςιάςεισ Base Line ςε επιχειριςεισ και χαρτογράφθςθ του ASAP
 Εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ ςτθν χριςθ SAP

11/2007- 06/2008

φμβουλοσ πωλήςεων
‘Ρουςςάκησ Α.Ε’, Αθήνα, Ελλάδα
 Εξυπθρζτθςθ πελατϊν από τθν ενθμζρωςθ ωσ το after sales service με ςυχνά follow-ups
 Συνεργαςία με τθν διοίκθςθ τθσ εταιρείασ για τθν βελτιςτοποίθςθ των υπθρεςιϊν τθσ
 Συνεργαςία με φορείσ τθσ εταιρείασ και εξωτερικζσ υπθρεςίεσ για τθν διευκόλυνςθ των
πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ και τθν απλοφςτευςθ περίπλοκων διαδικαςιϊν

11/2006-11/2007

μηνίτησ Αεροπορίασ
‘Ελληνικόσ τρατόσ’
 Διαχείριςθ 1200 κλινϊν ςτθν ςτρατιωτικι βάςθ ΚΕΔΑ/Η
 Τροφοδοςία και λειτουργία του ςτρατιωτικοφ πρατθρίου
 Συμμετοχι ςτθν παρζλαςθ τθσ 25θσ Μαρτίου 2007 ςτθν Ακινα

05/2003-11/2006

Εμπορικόσ Τπάλληλοσ
‘Colourmagic’ Αθήνα, Ελλάδα
 Ψθφιακι εκτφπωςθ προϊόντων marketing και λιανικισ
 Συνεργαςία με πελάτεσ για τροποποίθςθ και καλφτερο ςχεδιαςμό του τελικοφ προϊόντοσ
 Ζκδοςθ προςφορϊν χονδρικισ

Εκπαίδευςη
01/2012-06/2012

Πρόγραμμα υμπληρωματικήσ εξ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ
Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο, Αθήνα, Ελλάδα
Εκπαιδευτικό αντικείμενο: Ανάπτυξθ Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομία

2001-2005

Πτυχίο Πανεπιςτημίου (BSc) ςτο Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ, Ελλάδα
Κατεφθυνςη: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ

1998-2001

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Γζρακα
Κατεφθυνση: Θετική
Αριςτούχοσ ςτισ Θετικζσ Επιςτήμεσ

υνζδρια
2004: Ειςθγθτισ ςτο 4ο Πανελλινιο Συνζδριο με κζμα «Οι Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ
ςτθν Εκπαίδευςθ».
2008: Παρουςιαςτισ των προϊόντων τθσ εταιρείασ ELSOP ςτο διεκνι Forum τθσ SAP ςτο Intercontinental.
2009: Συμμετοχι ςτθ ςυνάντθςθ αποφοίτων πλθροφορικισ “Startup Stories” ςτο Microsoft Innovation Center.
Ξζνεσ Γλώςςεσ
Αγγλικά άριςτα, Γαλλικά και Γερμανικά μζτρια
Λοιπζσ Ικανότητεσ







Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου και μοτοςικλζτασ
Άδεια χειριςτι ταχυπλόου και Δίπλωμα Ανοιχτισ Θαλάςςθσ (ιςτιοπλοΐασ)
Επαγγελματικό Βιβλιάριο Υγείασ
Σεμινάρια Adobe Photoshop, Joomla, SEO & Google Analytics
Αςφαλιςτικά ςεμινάρια (ING)
Δυνατότθτα ταξιδίων

Ενδιαφζροντα
 Συνεχισ επιμόρφωςθ (ςεμινάρια, βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο)
 Ακλθτιςμόσ (αγωνιςτικι ιςτιοπλοΐα, ποδόςφαιρο)
 Άλλεσ αςχολίεσ: ταξίδια, εκελοντισ αιμοδότθσ
υςτάςεισ
 Dr. Μιχάλθσ Ευρυπιϊτθσ, Στζλεχοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΟΤΕ, ωσ κακθγθτισ
 Δθμιτριοσ Μοφρτςινοσ, ιδιοκτιτθσ Colourmagic, ωσ εργοδότθσ
 Ακθνά Μάνωλα, Φωτογράφοσ, ωσ ςθμερινι πελάτιςςα
(Στοιχεία επικοινωνίασ εφόςον ηθτθκοφν)
Προςωπικόσ επαγγελματικόσ ςτόχοσ
Είναι θ ςυνεχισ αυτοβελτίωςθ μζςα από μια κζςθ εργαςίασ που κα μου προςφζρει αδιάκοπεσ
προκλιςεισ και νζα projects, ϊςτε να μπορϊ να επιμορφϊνομαι και ταυτόχρονα να παράγω
ςθμαντικό ζργο.

