
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 
 
 

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ εισαγωγών - εξαγωγών βιολογικών λιπασμάτων και τροφίμων 
ζητεί γεωπόνους να στελεχώσουν το τμήμα προώθησης βιολογικών 
λιπασμάτων fax: 210/4520283, τηλέφωνο επικοινωνίας:2104187012 

 
 

2. ΓΕΩΠΟΝΟΙ (3) φυτικής παραγωγής με κάρτα ΟΑΕΔ, εως 29 ετών, για 
5μηνη σύμβαση με δυνατότητα επέκτασης της, έδρα Οινόφυτα Βοιωτίας, 
5θήμερο, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2111205581, e-mail: info@magma-agro.gr  

 
 

3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ολοκληρωμένης ανάπτυξης και διαχείρισης super foods, ζητεί 
γεωπόνους, να πλαισιώσουν το τμήμα προώθησης συμβολαιακών 
καλλιεργειών, goji berry και αρώνειας. τηλέφωνο επικοινωνίας:6984746948 

 
 

4. ΓΕΩΠΟΝΟΣ με εμπειρία σε πωλήσεις γεωργικών εφοδίων, ζητείται, περιοχή 
βόρειο - ανατολική Αττική , 12.00 - 14.00. τηλέφωνο 
επικοινωνίας:6973348613 

 
 

5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ζητείται από βιομηχανία επεξεργασίας 
κρέατος στο Μενίδι, με προϋπηρεσία στον τομέα της επεξεργασίας, 
βιογραφικά στο e-mail: PlusMeatsa@hotmail.gr  

 
 

6. ΓΕΩΠΟΝΟΣ με γνώσεις υδροπονίας, ζητείται από εταιρεία , 6946/460935, 
e-mail: ikarotex@otenet.gr . τηλέφωνο επικοινωνίας:2106615415 

 
 
 

7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ τροφίμων, ζητείται με μεγάλη εμπειρία στο κρέας για την 
διεύθυνση και παρακολούθηση παραγωγής εργοστασίου επεξεργασίας 
κρέατος, περιοχή Οινόφυτα Βοιωτίας, τηλέφωνο επικοινωνίας:6936612545 

 
 

8. ΓΕΩΠΟΝΟΣ φυτικής παραγωγής ζητείται για μερική απασχόληση από 
εταιρεία απολυμάνσεων, τηλέφωνο επικοινωνίας:6958482423 

 
 

 
 

email: isiodosgeo@yahoo.com 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 
 

9. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ζωικής παραγωγής έως 30 ετών, ζητείται για κατάστημα 
ζωοτροφών, περιοχή Ραφήνα, σπαστό ωράριο με κάρτα ανεργίας, email 
βιογραφικά στο man_gril77@hotmail.com  

 
 

10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ γεωπόνος ή επόπτης δημόσιας υγείας ή χημικός, γυναίκα 
30 έως 35 ετών, ζητείται από εταιρεία απολυμάνσεων για τηλεφωνικές 
πωλήσεις, περιοχή Πετρούπολη Αθήνα βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: fast-edp@otenet.gr  

 
 

11. ΓΕΩΠΟΝΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ Ανθοκομικής ή φυτικής παραγωγής, ζητείται 
από εταιρεία απολυμάνσεων , 210/5775857 

 
 

12. ΓΕΩΠΟΝΟΣ με γνώσεις σε καλλιέργεια σαλιγκαριών, απαραίτητη εμπειρία 
- προϋπηρεσία, ζητείται για μόνιμη απασχόληση στην Αττική, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2109652475 

 
 

13. ΓΕΩΠΟΝΟΣ με εξειδίκευση και εμπειρία στην Μελισσοκομία από Αττική 
για να αναλάβει υπεύθυνα την εκπαίδευση και υποστήριξη Νέων 
μελισσοκόμων, τιμή 1.000€, συζητήσιμη , 210/8818416 

 
 

14. ΓΕΩΠΟΝΟΣ με εμπειρία και ενημέρωση σε τρέχοντα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ και μητρώο μελετητή για σύνταξη και κατάθεση σχετικών μελετών 
από μελετητικό γραφείο, τιμή 1.000€, συζητήσιμη , 210/8818416 

 
 
 

15. ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ- φυτικής-ανθοκομίας με όρεξη για δουλειά-
εμπειρία. επιχείρηση με φυτά-εφόδια-κήποι στη βόρεια Κέρκυρα , τιμή 
1.000€, συζητήσιμη, τηλέφωνο επικοινωνίας:6931496941 

 
 

16. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ τροφίμων ζητείται από βιομηχανία ζύμης ως στέλεχος 
παραγωγής, απαραίτητη εμπειρία στον τομέα αρτοποιίας - ζύμης 
πιστοποιήσεων, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών, e-mail: sales@alexakis-pittes.gr  
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 
 
 

17. Το ECOKTHMA http://www.ecoktima.com / μια νέα πρωτοποριακή 
επιχείρηση στο χώρο της νέας τεχνολογίας και της φύσης αναζητά 
σύμβουλο γεωπόνο για τις ψηφιακές αλλά και πραγματικές εφαρμογές 
των εγκαταστάσεων της στη Βοιωτία (Δερβενοχώρια). 

Η/ο κατάλληλη/ος υποψήφια/ος θα αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση και θα 
έχει ως κύριες αρμοδιότητες:  

- Συντονισμό των καλλιεργητικών εργασιών και συμμετοχή σε αυτές 
- Προγραμματισμός των φυτεύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών  
- Περιποίηση και συμμετοχή στις καλλιεργητικές διαδικασίες 
- Διαχείριση των αναγκών και των προμηθειών του κτήματος σε γεωπονικά  
- Συμμετοχή με εξειδικευμένες γεωπονικές γνώσεις στην ανάπτυξη των 
ψηφιακών εφαρμογών  
- Τήρηση αρχείων ηλεκτρονικά και ενημέρωση βάσεων δεδομένων  
- Παροχή συμβουλευτικών πληροφοριών στους συνεργάτες του κτήματος 
  
Απαραίτητα προσόντα 
- Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ με προτίμηση τον κλάδο της γεωπονίας 
- Άριστη γνώση αγγλικών  
- Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστή  
  
Επιθυμητά προσόντα  
- Μεταπτυχιακό τίτλο σε διοίκηση επιχειρήσεων/εκπαίδευσης/ψηφιακών 
εφαρμογών ή συναφές 
- Ενασχόληση με το ψηφιακό παιχνίδι   
  
Η εταιρία προσφέρει προοπτικές ανέλιξης σε ένα ευχάριστο και φιλικό 
περιβάλλον. Κυρίως όμως δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο της θέσης να 
εφαρμόσει νέες ιδέες και να συμβάλει στην καινοτομία του έργου.  

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο info@ecoktima.com  

 

 

 
 
 

email: isiodosgeo@yahoo.com 



 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 

18. Η εταιρία ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ, 
βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και σφολιάτας στη 

Θεσσαλονίκη ζητά, 

Τεχνολόγο Τροφίμων 

Απαραίτητα: 

 γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 πολύ καλή γνώση ms office 
 με 5ετή-τουλάχιστον- προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίμων. 
 ηλικία έως 35ετών 
 γνώση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO-IFS 

Θα δοθεί προτεραιότητα σε βιογραφικά από τον 
συγκεκριμένο χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρία. 

Αποστολή βιογραφικών: 
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ], 

http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=96212  
ή στο fax:2310-778225 

 

19. Ζητείται Γεωπόνος για μόνιμη απασχόληση, περιοχή Οινόφυτα, 
απόφοιτος ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών, με εξειδίκευση-εμπειρία 
στη Φυτική Παραγωγή / Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες και γνώσεις / 
εμπειρία στην Υδροπονία. 

Αποστολή Βιογραφικών στο email: ikarotex@otenet.gr ή στο fax: 210 
6046062. Υπ' όψιν κας Σπανού. 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 
 
 

20. Είμαστε η εταιρεία Τζάμπα- Σπίτι και θέλουμε να δώσουμε στο κάθε πελάτη 
ξεχωριστά τη χαρά να έχει ένα όμορφο κήπο ή μπαλκόνι. Αναζητάμε άτομα 
που αγαπάνε αυτόν το χώρο και θα μας βοηθήσουνε να πετύχουμε το 
στόχο μας «Ομορφαίνουμε το Μπαλκόνι σας», για το τμήμα ΚΗΠΟΣ-

ΜΠΑΛΚΟΝΙ. 
Για να το πετύχουμε αυτό 

Χρειάζεται: 
    Να χαμογελά αβίαστα 

    Να απολαμβάνει να εργάζεται με άλλους 
    Να είναι ενεργητικός-η και ενθουσιώδης 

    Να έχει σπουδές Τεχνολόγου Γεωπόνου με ειδικότητα αρχιτεκτονικού χώρου 
ή 

    να έχει ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο. 
Περιγραφή θέσης: 

 
    Συντήρηση φυτών 

    Σχεδιασμός κατασκευών και χώρων 
    Κατασκευή και διακόσμηση χώρων 

    Εξυπηρέτηση πελατών 
 

Αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε ένα περιβάλλον 
 

    Ασφαλές 
    Ευχάριστο 
    Εξελίξιμο 
    Ξεκάθαρο 

 
Αν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας, 

 
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] 

 
http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=94646  

 
 
 

21. Ζητείται ζωοτέχνης έως 25 ετών, για εργασία σε εισαγωγική εταιρεία πρώτων 
υλών. Παρέχεται εκπαίδευση. Γνώση Η/Υ και αγγλικών απαραίτητη. 

 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο: astgreece@on.gr      
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 

22. H Ανώνυμη Εταιρεία MEDBEST S.A.. με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής,  
που δραστηριοποιείται στο εξαγωγικό εμπόριο ειδών Μεσογειακής 

Διατροφής Ζητά 

Βοηθό Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου/ 
Διασφάλισης Ποιότητας 

Περιγραφή Θέσης:  

 Παρακολούθηση παραγωγής σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα στα 
συνεργαζόμενα εργοστάσια και αντιμετώπιση θεμάτων ποιότητας. 

 Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού. 
 Σύνταξη και τήρηση αρχείων σχετικών με προδιαγραφές προϊόντων. 
 Επισκέψεις στα συνεργαζόμενα εργοστάσια. 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Τροφίμων ή Α.Ε.Ι. Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων. 

 Άριστη γνώση & χρήση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικό και γραπτό 
λόγο) επιπέδου Proficiency. 

 Προϋπηρεσία σε Εταιρεία εμπορίας τροφίμων, επιθυμητή. 
 Εξαιρετική γνώση Η/Υ. 
 Δυνατότητα μετακινήσεων (επαγγελματικά ταξίδια στην επαρχία). 
 Άδεια οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου. 
 Υψηλή ικανότητα προφορικής-γραπτής επικοινωνίαs & ομαδικό πνεύμα. 
 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών & ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 
 Ηλικία μέχρι 30 ετών. 

 Παρέχονται: 

 Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
 Πλήρης απασχόληση και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. 
 Εκπαίδευση στα προγράμματα της εταιρείας 
 Προοπτικές Εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ (210) 6856194 ή με email στο 
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] 

http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=93726  
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 

23. Η BIG SOLAR AΕ, 

μια από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρίες στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, για την υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων της στον πρωτογενή τομέα, 

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ 

ΓΕΩΠΟΝΟ 

  

Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο Γεωπονικής σχολής 
 Εμπειρία σε ενεργειακές καλλιέργειες θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν 
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας 

επιθυμητή 
 Αριστη γνώση MS-Office 
 Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες  

Η εταιρία προσφέρει: 

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 Δυνατότητα καριέρας σε κάποιους από τους δυναμικότερους κλάδους της 

σύγχρονης αγοράς 
 Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης, παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση 

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] 

http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=93380  
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 
 
 

24. Ζητείται γεωπόνος για μόνιμη απασχόληση με έδρα την Κομοτηνή από την 
καπνική εταιρία SOCOTAB. Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο Π.Ε., γνώσεις Η/Υ 
και Αγγλικών. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Αποστολή Βιογραφικών 
υπόψη κα Κυρμανίδου Βάντα στο e-mail:Evanthia.Kirmanidou@socotab.com  

 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23510-49976 / 23510-49970, Κατερίνη. 

 
 

25. Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ,  
  

Αποκλειστικός εισαγωγέας Πρώτων Υλών Ζαχαροπλαστικής, Αρτοποιίας & Παγωτού 
ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα: 

 
ΠΩΛΗΤΗ 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή ΙΕΚ, με Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων κατά 
προτίμηση 

Εμπειρία σε Πωλήσεις επιθυμητή 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 

  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Ενδιαφέρον για καριέρα σε πωλήσεις  
Άνεση επικοινωνίας & ικανότητα διαπραγμάτευσης 
Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: 

Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

Ι.Χ. εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο 
  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στα 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ με την ένδειξη «ΠΩΛΗΤΗΣ» στο e-mail: [Για να στείλετε τo βιογραφικό 

σας κάντε κλικ εδώ]  
http://www.kariera.gr/JobSeeker/ApplyOnline/ApplyStart.aspx?el=true&Job_DID

=JHR1BX6LF71K9HH85MM  
Υπ’ όψιν: ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναμικού 

  
  

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά 
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26. Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Γεωπόνος 
Εταιρία με εξοπλισμό περιβάλλοντος που εδρεύει στην Σόφια 

Βουλγαρίας, ζητεί άτομο για προώθηση πωλήσεων στη Βουλγαρία με 
Βουλγαρικό πτυχίο Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Γεωπόνου, με άριστη γνώση 

της Βουλγαρικής και Αγγλικής γλώσσας.  
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό και τίτλους σπουδών στο [Για 

να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ] 
http://www.kariera.gr/JobSeeker/ApplyOnline/ApplyStart.aspx?Job_DID=JHL7X074

QR9H37Y6ZDH&IPath=QHKCV&el=true  
 
 
 

27. Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας  
Γνωστή και καταξιωμένη βιομηχανία τροφίμων με έδρα στη Θεσσαλονίκη και 

εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Ο Ρόλος: 
Το στέλεχος θα είναι υπεύθυνο για την διεύθυνση και τον έλεγχο του τμήματος και 

για την εφαρμογή και τήρηση των προτύπων διασφάλισης ποιότητας. 
 

Προφίλ Υποψηφίου: 
Κάτοχος πτυχίου Τεχνολόγου Τροφίμων ή διπλώματος Γεωπόνου με εξειδίκευση 

στα τρόφιμα. 
 

Εμπειρία στον τομέα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων. 
Γνώση των προτύπων ISO, IFS, HACCP. 

Αρκετά καλή γνώση αγγλικών. 
 

Η εταιρεία προσφέρει: Ιδιαίτερα ικανοποιητικό μισθό. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό: 

 
http://www.kariera.gr/JobSeeker/ApplyOnline/ExternalApply.aspx?aourl=http%3a%2

f%2fwww.icapcareer.gr%2fonline%2fel-
GR%2fjob%2f1123%3f%3f%3f&useframes=True&Job_DID=JHP8H26FLJ8XN5B7

BLM&sc_cmp1=JS_JobDetails_ExtApply&IPath=QHKCV  
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28. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
Ο Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «ΘΕΣΤΌ» προκηρύσσει την 

πλήρωση 
 

μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Κατοχή πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπής. 

Ευδόκιμη τουλάχιστον 10ετής υπηρεσία, δεόντως αποδεικνυομένη, σε 
Αγροτικό Συνεταιρισμό της ημεδαπής. 

Εμπειρία τουλάχιστον 2ετής, δεόντως αποδεικνυομένη, στα αντικείμενα με τα 
οποία ασχολείται ο ΘΕΣΤΌ. 
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Γνώση Η/Υ 
Εμπειρία σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και εφαρμογής Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων Ομάδων Παραγωγών θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικά στο email 
του Συνεταιρισμού: thessto@hotmail.com   

 
 

29. Ζητείται Τεχνολόγος τροφίμων από εταιρεία εξαγωγών τροφίμων με 
εμπειρία στις εξαγωγές.  Περιοχή: Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα 
 
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ecogreen.gr.com  

 
 

30. Ζητείται Γεωπόνος Τεχνολόγος τροφίμων ή Κτηνίατρος από διαπιστευμένο 
εργαστήριο ελέγχου τροφίμων – ποτών στην περιοχή της  Θεσσαλονίκης. 

 
Προσόντα: 

- Ανάλογη εκπαίδευση & εμπειρία. 
- Απαιτείται άδεια οδήγησης. 

- Άριστη γνώση αγγλικής & χειρισμού H/Y (Microsoft Office). 
 

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-384384 
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31. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται για τον νομό Ευβοίας. τηλέφωνο 
επικοινωνίας:6947128668 

 
 
 

32. Ζητείται Γεωπόνος / Αρχιτέκτονας τοπίου από τεχνική εταιρεία κήπων στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

 
Προσόντα: 
Με γνώσεις: 

α) Σχεδιασμός κήπων (και ηλεκτρονικό πρόγραμμα σχεδιασμού κήπων). 
β)Τεχνικές γνώσεις κηποτεχνίας (αρδευτικά δίκτυα - φωτισμός κ.ά.). 

γ) Γνώσεις φυτών 
δ) Πωλήσεων 

ε) Οργάνωσης διοίκησης. 
 

Αποστολή βιογραφικών: fotini@fiva.gr 
 
 
 
 

33. Ζητείται Γεωπόνος από κέντρο κήπου, στην Βόρεια Αττική ,για πωλήσεις. 
 
- Για εργασία το Σαββατοκύριακο. 
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε κέντρο κήπου. 
 
Αποστολή βιογραφικών: siniolakis@hotmail.com  
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