
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 
 
 

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Γεωπονίας φυτικής παραγωγής η τεχνολόγος γεωπονίας 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών η Γεωπόνος ΑΕΙ έως 30 ετών με δίπλωμα 
οδήγησης κάτοχος μεταφορικού μέσου κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, περιοχή 
Αθήνα, νότια προάστια βιογραφικά στο e-mail: expert.city@otenet.gr  

 
 

2. ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ έμπειρος σε φυτοπροστασία, κλάδεμα, 
λίπανση δυνατότητα ταξιδιών για επιχείρηση φυτά-γεωργικά εφόδια στη 
βόρεια Κέρκυρα, ασφάλεια, δωρεάν διαμονή, βιογραφικό στο e-mail 
blachos@otenet.gr  

 
 

3. ΓΕΩΠΟΝΟΣ έμπειρος ζητείται για συμβουλευτική υποστήριξη και 
συνεργασία σε τρία στρέμματα ανεκμετάλλευτης γης για καλλιέργειες στο 
Κορωπί Αττικής, αμοιβή, συζητήσιμη , τηλέφωνο επικοινωνίας : 6936/670278 

 
 
 

4. ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργασίας κρέατος με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητεί πτυχιούχο 
τεχνολόγο τροφίμων με εμπειρία στα κρεατοσκευάσματα (γύρους, 
σουβλάκια κ.λπ.), fax 210/5595721, e-mail: bellmeat@otenet.gr  

 
 
 

5. ΓΕΩΠΟΝΟΣ με ενδιαφέρον για κίνηση ζητεί εμπορική επιχείρηση στο 
κέντρο της Αθήνας με είδη τροφίμων , e-mail: bioatribut@gmail.com  
τηλέφωνο επικοινωνίας :6998668944 

 
 

6. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος για συνεργασία από εταιρία αποφράξεων - 
απολυμάνσεων, για υπογραφές πιστοποιητικών  τηλέφωνο επικοινωνίας : 
2105452547 

 
 

7. ΓΕΩΠΟΝΟΣ με άδεια και τιμολόγιο για απεντομώσεις, ζητείται για μόνιμη 
συνεργασία, περιοχή Νέος Κόσμος , τηλέφωνο επικοινωνίας : 210/9013639 
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8. ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ νέοι έως 28 ετών για πρακτική εμπειρία στα 
επιδοτούμενα προγράμματα . δωρεάν διαμονή . επιχείρηση φυτά -γεωργικά 
εφόδια στη βόρεια Κέρκυρα. τηλέφωνο επικοινωνίας :2663063241 

 
9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ νέος, έως 30 ετών ζητείται από εμπορική 

εταιρεία χημικών ειδών κάτοικος Πειραιά και γύρω , τηλέφωνο επικοινωνίας : 
6956/092786 

 
10. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Γεωπόνος με ενεργή άδεια απολυμάνσεων μυοκτονιών 

ζητείται για συνεργασία  τηλέφωνο επικοινωνίας :6979541954 
 

11. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ζωικής παραγωγής με εμπειρία έως 35 ετών, ζητείται για 
ημιαπασχόληση σε  κατάστημα ζωοτροφών, περιοχή Ραφήνα, τηλέφωνο 
επικοινωνίας :6947603060 

 
12. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Τροφίμων ζητείται από εταιρεία παραγωγής και 

συσκευασίας γλυκαντικών υλών. Προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών, άριστη 
χρήση Η/Υ , office, social media. Βιογραφικά στο hr@novafood.gr  τηλέφωνο 
επικοινωνίας :2109730712 

 

13. Εταιρία επεξεργασίας κρέατος με έδρα τον Ασπρόπυργο  
Αττικής ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προκειμένου να εκπαιδευτεί για να αναλάβει 
την οργάνωση της παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: 

 Άνδρας, ηλικίας έως 30 ετών, με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 

 Κάτοχος πτυχίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] 

http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=102966 
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14. ICAP Executive Search and Selection, on behalf of its client, a pioneer 
company operating in the tobacco industry, is seeking to cover the position of: 

 
Agronomy Development Manager 

 
Job Profile 

Reporting to the Business Development Director the ideal profile for the right 
incumbent will be a high caliber professional, who will ensure the continued 

prosperity and growth of the Agronomy Development Section of the company, by 
maximizing all opportunities and the leadership requirements at the highest levels. 

He will be fully responsible for: 
Tobacco Producers Relationship Management 

Planning, development & execution of Agronomy Development Strategy 
Agronomy R&D 

Maximizing the ROI of products & services 
Agronomy Project Management 

Transfer of knowledge in tobacco producers 
Candidate Profile 

BSc in Agriculture. A MSc degree in a relevant academic field is desirable 
Strong Know how in best practices of agronomy 

At least 3 years of previous managerial working experience 
At least 8 years of relative working experience in agronomy sector 

R&D experience in tobacco industry is desirable 
International previous assignment in tobacco industry is desirable 

Quality orientation 
People managerial skills 

Project Management 
Innovation & Creativity 
Fluent Greek & English 

Strong information technology skills 
Availability for business trips 

The company offers 
An active career management by building a long-term relationship, competitive 
remuneration package and continuous training within a stimulating and growing 

working environment. 
 

If you meet the above requirements send your CV both in English and Greek, to 
[Πατήστε εδώ για να στείλετε με Email το βιογραφικό σας]  

 
http://www.icapcareer.gr/online/el-GR/Home  .  

Please specify "Agronomy Development Manager-Ref. 1120ADM" in the subject line 
of your email.  
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15. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

Εισαγωγική / εξαγωγική Εταιρία Βιομηχανικών 
Πρώτων Υλών, με έδρα την Αττική, ζητά: 

Προϊστάμενο Πωλήσεων 
για το κλάδο τροφίμων. 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων με στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι της 
εταιρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Σχεδιασμός τμήματος και επίβλεψη εργασιών. 
Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ανά μήνα. 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και των προοπτικών 
διείσδυσης σε νέες αγορές. 

Παρακολούθηση των αναγκών και των ευκαιριών των πελατών και προτάσεις για 
καλύτερη εξυπηρέτηση τους, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας. 

Αναζήτηση νέου πελατολογίου. 
Συνεργασία με τη Εμπορική Διεύθυνση και τους διευθυντές των άλλων τμημάτων. 

Εκπροσώπηση της εταιρίας στις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. 
Προετοιμασία και συμμετοχή στον υπολογισμό του Budget των πωλήσεων 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

Πτυχίο Χημικού, Βιολόγου, Γεωπόνου, Χημικού Μηχανικού. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε θέση Προϊσταμένου Πωλήσεων. 

Εμπειρία στον ίδιο ή σχετικό κλάδο απαραίτητη. 
Άπταιστα Αγγλικά. 

Άριστη γνώση MS OFFICE. 
Δίπλωμα οδήγησης. 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Δυναμισμός, δημιουργική σκέψη. 

Ικανότητα στην επικοινωνία, διαπραγμάτευση, ομαδικότητα, και στην επίτευξη 
στόχων. 

Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Ηλικία 30-40 ετών. 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και 
εξαιρετικές προοπτικές καριέρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους,  
το οποίο θα χειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα,  

στη κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]. 
 

http://www.skywalker.gr/customForm.aspx?advertID=99426&companyID=4852 
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16. Η εταιρεία ORNIS ζητά: 
 

Στέλεχος Πωλήσεων – Τεχνικής Υποστήριξης 
 

Απαιτούμενα - Επιθυμητά Προσόντα - Προϋποθέσεις: 
 

Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ / ΤΕΙ επιθυμητό 
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Γνώση χειρισμού Η/Υ 
Ηλικία έως 35 ετών 
Δίπλωμα οδήγησης 
Δυνατότητα ταξιδίων 

Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
 

Η εταιρεία προσφέρει: 
Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση σε Ευρωπαϊκό περιβάλλον 
Μισθό και πακέτο αποδοχών και πριμ βάσει ικανοτήτων και απόδοσης 

 
Αποστολές Βιογραφικών στο e- mail: [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ], 

 
http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=101114  

 
 ή στο Fax: 27410-22986. 

 
17. Σποροπαραγωγική εταιρεία ζητά να προσλάβει Γεωπόνο ΑΕΙ, με άριστη 

γνώση Ιταλικών, για εργασία σε χωράφια σε Ελλάδα και Ιταλία 
Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ. 
Δίπλωμα Οδήγησης. 

Άριστη Γνώση Ιταλικών και Αγγλικών. 
Εμπειρία όχι απαραίτητη 

Απολαβές / Παροχές: Βασικός μισθός, bonus, αυτοκίνητο 
Στοιχεία εργοδότη: American genetics 

 
Σποροπαραγωγική Εταιρεία 

info@americangeneticsinc.com  
 

για περισσότερες πληροφορίες 
http://www.aggeliopolis.gr/kentriki_makedonia/Geoponos_Plhris_Apasxolisis_11364
159.htm  
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18. Το γραφείο μελετών Γ.Ζ.Ματθαίου ζητά για συνεργασία και συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς για έργα Προστασίας και διατήρησης της Βιοποικιλότητας, 
ειδικούς επιστήμονες (βιολόγους, δασολόγους, γεωπόνους κτλ) με εμπειρία, 
εξειδίκευση και αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο σε κάποια ή κάποιο από τα 

παρακάτω αντικείμενα: 

Καταγραφή και παρακολούθηση: 

 των ειδών ερπετών και αμφιβίων 
 των ειδών ψαριών, 

 των ειδών μανιταριών, 
 των ειδών χειροπτέρων, 
 των ειδών χλωρίδας, 
 των τύπων οικοτόπων, 
 των ειδών θηλαστικών, 
 των ειδών ασπόνδυλων, 

 των ειδών πτηνών 

e-mail: gm@gmatthaiou.gr   τηλέφωνο επικοινωνίας :210 22 82 636 
για αποστολή βιογραφικού κάντε κλικ στην διεύθυνση 

http://www.getthejobdone.gr/job/detail_job/33394-biologoi---dasologoi---geoponoi-
ktl.html  
 

19. Ζητείται  φοιτητής ή πτυχιούχος ,  είτε Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής, είτε 
Κτηνιατρικής Σχολής είτε Γεωπονικού Πανεπιστημίου, με έδρα το Ν. 

Θεσσαλονίκης 
 

για εποχιακή απασχόληση δύο μηνών τουλάχιστο, για επισκέψεις σε κτηνοτροφικές 
μονάδες με σκοπό προώθηση μέσω επίδειξης και εφαρμογής βιοκτόνου προϊόντος για 

τον έλεγχο μυγών. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει αυτοκίνητο και θα συνεργαστεί με 
υπεύθυνο υπάλληλο της εταιρείας στην περιοχή.  Η καλή διάθεση και ικανότητα 

επικοινωνίας είναι απαραίτητο προσόν για να συνεργαστεί με τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο 
της μονάδας που θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή. 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστική αμοιβή και κάλυψη εξόδων χρήσης 
αυτοκινήτου. Επιπλέον θα υπάρχει πρόσθετη αμοιβή για την επίτευξη πωλήσεων του 

προϊόντος. Για αποστολή βιογραφικού κάντε κλικ 

http://www.kariera.gr/INTL/JobSeeker/Jobs/JobDetails.aspx?job_did=JHQ4KR6VQL
QJ6H7ZW27  
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20. Υπεύθυνος Εξαγωγών (EXP 1805) 
 

 Θεσσαλονίκη 
 

Περιγραφή 
 

Γνωστή οινοποιητική εταιρεία με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, αναζητά 
Υπεύθυνο Εξαγωγών για την ανάπτυξη της στην διεθνή αγορά 

 
Καθήκοντα Θέσης 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την προώθηση της εταιρικής εικόνας στις 
αγορές του εξωτερικού (με προτεραιότητα τις γερμανόφωνες χώρες) και το κλείσιμο 

επικερδών συμφωνιών με αντίστοιχους χονδρέμπορους 
 

Απαραίτητα Προσόντα 
- άριστη γνώση Γερμανικών και πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

- επιτυχημένη επαγγελματική παρουσία τουλάχιστον τριών ετών στις πωλήσεις ή/ και 
εξαγωγές 

- πολύ καλή γνώση χειρισμού των new social media 
- εμπειρία στην χαρτογράφηση νέων αγορών, την αναζήτηση πληροφοριών, την 
τηλεφωνική προσέγγιση πελατών και προσέλκυση ενδιαφέροντος συνεργασίας 

- δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
- δυνατότητα εργασίας χωρίς συνεχή καθοδήγηση και επίβλεψη 

- προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων και εξαγωγών 
 

Αποστολή Βιογραφικού 
 

http://www.anadeixi.gr/career_det.asp?cid=108  
 

21. Γεωπόνος με MASTER Φυτικής Παραγωγής, έμπειρος, άριστα Αγγλικά 
(proficiency) για εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας προς επιδότηση σύστασης 

μονάδας φυτικής παραγωγής, υλοποίηση και λειτουργία της μονάδας. 

Βιογραφικό με φωτογραφία: RobynKK@gmail.com  

θέση: ΓΦΠ-GD 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 

22. Zητείται γεωπόνος με γνώση στην εγκατάσταση καλλιεργειών 
 

Πλήρες Βιογραφικό με φωτογραφία στο info@bmg.gr  
   

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 Εμπειρία στην εγκατάσταση καλλιεργειών 
Απολαβές / Παροχές: Βασικός 

 
Στοιχεία εργοδότη: 2310231370 

 
για περισσότερες πληροφορίες 

 
http://www.aggeliopolis.gr/ellada/Geoponos_aei_11338908.htm?ca=9_s&w=3  

 
 
 

23. Ζητείται  φοιτητής ή πτυχιούχος ,  είτε Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής, είτε 
Κτηνιατρικής Σχολής είτε Γεωπονικού Πανεπιστημίου, με έδρα 

 
Εύβοια ή Βοιωτία 

 
για εποχιακή απασχόληση δύο μηνών τουλάχιστο, για επισκέψεις σε κτηνοτροφικές 
μονάδες με σκοπό προώθηση μέσω επίδειξης και εφαρμογής βιοκτόνου προϊόντος για 

τον έλεγχο μυγών. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει αυτοκίνητο και θα συνεργαστεί με 
υπεύθυνο υπάλληλο της εταιρείας στην περιοχή.  Η καλή διάθεση και ικανότητα 

επικοινωνίας είναι απαραίτητο προσόν για να συνεργαστεί με τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο 
της μονάδας που θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή. 

 
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστική αμοιβή και κάλυψη εξόδων χρήσης 

αυτοκινήτου. Επιπλέον θα υπάρχει πρόσθετη αμοιβή για την επίτευξη πωλήσεων του 
προϊόντος. Για αποστολή βιογραφικού κάντε κλικ 

http://www.kariera.gr/INTL/JobSeeker/Jobs/JobDetails.aspx?job_did=JHS6FF6RH7
H39FNS83Q  
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 

24. Ζητείται άντρας Τεχνολόγος Τροφίμων, Χημικός από εξαγωγική εταιρεία 
ελιάς. 

 
Πληροφορίες 

- Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ελιά & ελαιόλαδο. 
- Μισθός 900 ευρώ καθαρά + ένσημα. 

 
Περιοχή: Μουδανιά Χαλκιδικής. 

 
Αποστολή βιογραφικών 

email: foris@foris.gr  (Γραφείο ευρέσεως εργασίας "Foris") 
Τηλ: 2310510360 

 
 
 

25. Ζητείται γεωτεχνικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε εταιρεία εμπορίας λιπασμάτων. 
 

Πληροφορίες: 
- Μερική απασχόληση. 

 
Αποστολή βιογραφικών: 

- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
- Τμήμα Χημείας. 

 
- email: chassapis@chem.uoa.gr  

 
 

26. Γεωπόνος ζητείται από τεχνική εταιρεία. 
 

Πληροφορίες: 
- Με εμπειρία σε συντηρήσεις κήπων και έργα πρασίνου. 

- Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου. 
 

Περιοχή: Άγιος Δημήτριος, Αττική. 
 

Αποστολή βιογραφικών: info@aconstruction.gr  
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 

27. ΟΑΕΔ - Ενημερωμένος κατάλογος κενών θέσεων εργασίας. 
Θέσεις εργασίας: 2.448 
Ημερομηνία: 22-05-2013 

 
Καθημερινά ο ΟΑΕΔ αναρτά ενημερωμένο κατάλογο με τις κενές θέσεις οι οποίες 

καταχωρούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης ( ΚΠΑ2) του 
Οργανισμού. 

 
Για κάθε θέση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο 

υποκατάστημα του ΟΑΕΔ της εκάστοτε θέσης. 
 

Μεταξύ των θέσεων αναφέρονται (Γεωπόνοι): 
ΚΠΑ Χανίων: 1 θέση 

Αγ. Παρασκευής: 1 θέση 
Αμυνταίου: 1 θέση 
Έδεσσας: 4 θέσεις 

Ηρακλείου Κρήτης: 1 θέση 
Καλαμάτας: 2 θέσεις (Τεχνολόγοι Γεωπονίας) 

Καρδίτσας: 2 θέσεις 
Κομοτηνής: 1 θέση 
Λαμίας: 1 θέση 
Λάρισας: 1 θέση 

Λευκάδας: 1 θέση (Τεχνολόγοι Γεωπονίας & Δασοπονίας) 
Πολυγύρου: 1 θέση (Τεχνολόγοι) 

Ρεθύμνου: 2 θέσεις 
Σαπών: 1 θέση 

 
Πληροφορίες: 

- Από τις θέσεις εργασίας, ενδεχομένως, κάποιες να είναι εικονικές, δηλαδή μπορεί ο 
εργοδότης να έχει επιλέξει εργαζόμενο για τη θέση και να έχει καταχωρήσει τη θέση 

για να λάβει προνόμια από τον ΟΑΕΔ. 
 

- Οι θέσεις εργασίας αφορούν εργοδότες οι οποίοι ψάχνουν μέσω του ΟΑΕΔ 
ανέργους για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις τους. Η επιλογή του 
προσωπικού για τις θέσεις εργασίας γίνεται αποκλειστικά από τους εργοδότες. 

 
για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ   

 
Κατάλογος ΟΑΕΔ : 22-05-2013 

 
Καθημερινή ανανέωση καταλόγου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 

28. Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ αναζητά γεωπόνο για την ανάπτυξη και τεχνική 
υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων της. 

Περιγραφή Θέσης 

 Τεχνική υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας 
 Διαχείριση του υπάρχοντος και ανάπτυξη νέου πελατολογίου 

 Προετοιμασια και παρακολουθηση των στοχων πωλησεων/budgets 
 Προετοιμασία reports εμπορικής δραστηριότητας 

 Μελέτη των καλλιεργητικών συνθηκών των φυτών υπο κάλυψη 
 Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού 

 After sales support 

Προφίλ Υποψηφίου 

 Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Γεωπονίας 
 Προϋπηρεσία απαραίτητη 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον γλώσσες θα εκτιμηθούν 
θετικά 

 Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-Office και Ιnternet 
 Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και πελατοκεντρικός 

προσανατολισμός 
 Διαπραγματευτικές δεξιότητες 

 Δυναμικός & φιλόδοξος χαρακτήρας με αυτοπεποίθηση 
 Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην επίτευξη των 

στόχων 
 Καλή παρουσία και επαγγελματισμός 

Παροχές Εταιρίας 

 Πλήρες πακέτο αποδοχών 
 Kάλυψη εξόδων μετακίνησης 

 Κινητό τηλέφωνο 
 Επιπρόσθετες αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
 Συνεχής εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων 

 Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] 

http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=102656  
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