
IVANA KALAVER 

 

Εθνικότητα: Σερβική 

Ημερομηνία γέννησης: 08/04/1979 

Email: ivanakalaver@yahoo.com / ikalaver@parnonas.gr 

Τηλ: +306992155846 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ: 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ: Δεκέμβριος 2013 – παρόν 

Βασικά Αντικείμενα Εργασίας: 

• Διοικητική Υποστήριξης του Τμήματος Διοίκησης, Προγραμματισμού, Κοινωνικού 

Ταμείου & Επικοινωνίας. 

• Διοικητική υποστήριξη της ΟΤΔ Πάρνωνα στο πλαίσιο υλοποίησης των 

Διακρατικών και Διατοπικών Σχεδίων, του τοπικού προγράμματος CLLD, του ΠΑΑ 

2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ. 

• Διοικητική υποστήριξη της ΟΤΔ Πάρνωνα στο πλαίσιο προετοιμασίας και 

υλοποίησης διακρατικών σχεδίων της Εταιρείας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων 

• Συνεργασία για το συντονισμό διάφορων φεστιβάλ και εκδηλώσεων  

• Διατήρηση των  επαφών  με τους εισηγητές, τους συνεργάτες, τους συμμετέχοντες 

και τους εθελοντές, όπως απαιτείται για να εξασφαλίσουν οι ανάγκες τους  κατά τη 

διάρκεια  διάφορών events  

• Μετάφραση εγγράφων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα 

• Δημιουργία και διατήρηση της ιστοσελίδας της εταιρείας 

 

ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «El Sol Εσπαντρίγιες»: 

Φεβρουάριος 2011- παρόν 

El Sol Εσπαντρίγιες: Ελλάδα και Σερβία - ιδιωτική συλλογή από χειροποίητα 

παπούτσια  

• Χειροποίητη παραγωγή  (200-500 ζεύγη για μια θερινή περίοδο) 

• Οργάνωση εκθέσεων και προώθηση νέων συλλογών 

• Ανάπτυξη διαχειριστικών επιδεξιοτήτων,  μάρκετινγκ,  εξυπηρέτηση πελατών 

 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Απρίλιος 2011- Δεκ 2011 

Ntaskas Μεσιτικό Γραφείο: Λεωνίδιο, Ελλάδα - ειδικεύεται στην πώληση ακινήτων  

 

• Εξυπηρέτηση πελατών στην εύρεση συμβολαιογράφων ή δικηγόρων 
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• Επίβλεψη τις αλληλογραφίας μεταξύ των δυνητικών πελατών και των ιδιοκτητών  

• Μετάφραση εγγράφων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα 

• Γενικές συμβουλές σχετικά με την περιοχή, τον πολιτισμό και τη νοοτροπία σε 

διεθνείς πελάτες 

• Ταξιδιωτικές ρυθμίσεις για τους διεθνείς πελάτες και το σημείο επαφής τους κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους 

 

BΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ιούνιος 2008-

Σεπτέμβριος 2009 

Kalua Mykonos Θέρετρο: Μύκονος- καλοκαιρινό θέρετρο για διακοπές, γαμήλιες 

δεξιώσεις και επαγγελματικές συναντήσεις 

 

• Αύξηση της προβολής του εστιατορίου μέσω της διαφήμισης και μάρκετινγκ 

καμπάνιες 

• Εκπαίδευση του  προσωπικού  για ενισχύσει και την  εξυπηρέτηση των πελατών 

και  αύξηση των κερδών. 

• Υπεύθυνη για την ταμειακή μηχανή 

• Δημιουργία των  μενού σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς, τις προτιμήσεις των 

επισκεπτών και την εποχιακή διαθεσιμότητα 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: Ιούνιος 2005 - September2007 

Nammos Μύκονος Resort: Μύκονος, Ελλάδα-θέρετρο για διακοπές, γαμήλιες 

δεξιώσεις και επαγγελματικές συναντήσεις 

• Οργάνωση της υποδοχής, φιλοξενίας κι επικοινωνίας με τους πελάτες 

• Εκτέλεση  των αναγκαίων διακανονισμών για τις καλύτερες παροχές 

• Συντονισμός  των ενέργειων  διαχείρισης ( τιμολόγια, κτλ.) 

• Επιμέλεια  των δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης 

 

1ος  ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: Φεβρουάριος 2000-Αύγουστος 2003 

Norwegian Cruise Line: NCL (Bahamas) Ltd., Wiesbaden Office 
• Επίβλεψη και συντονισμός των δραστηριοτήτων του προσωπικού για  γρήγορη και 

ευγενική εξυπηρέτηση στους πελάτες. 
• Ομαλή λειτουργία  εστιατορίου και  συντονισμό της ομάδας του εστιατορίου. 
• Υποδοχή, φιλοξενία κι επικοινωνία με τους πελάτες  

 

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ   « Deree College»  2005-2009 

BA, Major: Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης 

Τιμητικές διακρίσεις: Υψηλή Διάκριση 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

• Αγγλικά, Ελληνικά και Σέρβο-Κροατικά  

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

• Proficiency σε υπολογιστές Ms Office (Word, Point, Access, Outlook, Internet 

Explorer) 

 


