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1. ΓΕΩΠΟΝΟΙ για στελεχωση εταιρειας πρασινου, με δυνατοτητα ταξιδιων, με ή χωρις εμπειρια, 
βιογραφικα στο agriforterra@gmail.com  .τηλ.επικοινωνιας:6971931220 

 
 
 

2. ΓΕΩΠΟΝΟΣ πτυχιούχος ζητείται για υπογραφές απολυμάνσεων.τηλ.επικοινωνιας:2108664110 
 
 
 

3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργασίας κρεατοσκευασμάτων ζητείται τεχνολόγος τροφίμων, βιογραφικά στο 
email: g.georgopoulos@plusmeat.gr  

 
 

4. ΦΟΙΤΗΤΗΣ Γεωπονικής για ολιγόωρη εργασία στα Καλύβια Θορικού 
τηλ.επικοινωνιας:6977409438 

 
 

5. ΕΤΑΙΡΕΙΑ έργων πρασίνου ζητεί γεωπόνο, με εμπειρία στη συντήρηση και φυτοπροστασία 
χώρων πρασίνου, για επαρχία, παρέχεται διαμονή - διατροφή, βιογραφικά e-mail: 
ergaprasinou@yahoo.gr .τηλ.επικοινωνιας:2106990229  

 
 

6. ΓΕΩΠΟΝΟΣ - τεχνολόγος με γνωση-εμπειρια, φαρμακα- φυτοπροστασια για φυτωριο - 
καταστημα γεωργικων εφοδιων, στη βορεια κερκυρα δωρεαν διαμονη ασφαλεια μπονους. 
βιογρ., τιμή 1.000€.τηλ.επικοινωνιας:6931496941. 

 
 

 
7. ΑΠΌ εταιρεία απεντομώσεων ζητείται γεωπόνος ή αναλόγου αδείας συνεργάτης για μόνιμη ή 

εποχιακή απασχόληση.τηλ.επικοινωνιας:6944568379. 
 
 

8. ΓΕΩΠΟΝΟΣ με τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, ζητείται για πωλήσεις σε 
κέντρο κήπου στη βόρεια Αττική, για πλήρη απασχόληση. Μισθός αναλόγως προσόντων. 
Αποστολή βιογραφικών , 13.00-16.00   τηλ.επικοινωνιας:2295026260. 

 
 

 
9. ΣΤΗΝ Αθήνα ζητεί κυρία, απόφοιτο τει φυτικής παραγωγής ή τμήματος δημόσιας υγιεινής, ως 

υπεύθυνο επιστήμονα, για παραγωγή - εισπράξεις , fax 210 /8654651 , 09:00-13:00 
               τηλ.επικοινωνιας :2108650648. 
 
 
 

10. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία σε υδροπονική,δενδροκομική,λαχανοκομική  
καλλιέργεια στην Περιοχή του Πόρου.Αποστολή βιογραφικών : mandy201208@gmail.com     
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11. Η εταιρεία Αφοί Λουράντου Ε.Π.Ε. με έδρα τα Τσικαλαρία Κυθήρων, επιθυμεί να προσλάβει ένα 
άτομο για πλήρη απασχόληση όλο το χρόνο, για να απασχοληθεί σε κατάστημα 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο γεωπόνου και γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τηλ. : 2736031396 , 2736031496, 6944541759e-mail: 
johnlourantos@yahoo.gr  

 
12. Πολυεθνική εμπορική εταιρεία με δραστηριότητα στο χώρο των λιπασμάτων και 

κτηνοτροφικών προϊόντων με έδρα την Αθήνα, ζητεί πωλητές με έδρα την Καβάλα, τη ∆ράμα, 
το Άργος, το Ναύπλιο, την Ήπειρο, τα Τρίκαλα και την Κρήτη. Αρμοδιότητες Τεχνική 
υποστήριξη και πωλήσεις σε γεωπονικά καταστήματα και παραγωγούς. Προσφέρονται 
Αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές και bonus. Επιθυμητά προσόντα Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής 
(ΑΕΙ - ΤΕΙ). 
Αποστολή βιογραφικού (υπόψη κας Πούλια) 
- στο fax: 210-6217246 
- στο e-mail: lpoulia@lyda-sa.com  
 
 

13. Η MAGISTRATO GARDENS ΖΗΤΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΟ Με γνώση αγγλικών και Η/Υ.Προηγούμενη 
πείρα θεωρείται επιπλέον προσόν. Αποστολή βιογραφικών email: 
c.kimonos@magistratogardens.com.cy  

 
 

14. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΦΟ∆ΙΩΝ 

Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία Αποστολή βιογραφικών 
antilogos_agroton@yahoo.gr  
 
 

15. Η ASTRON ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ  ΖΗΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΟ  

Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία και άριστη γνώση Αγγλικών Υποβολή βιογραφικών 
μέσω skywalker.gr στον σύνδεσμο: http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=106745  

 

                            
 
 
                            

16. ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΕ ΖΗΤΑΕΙ 2 ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

     - Γνώση καπνοκαλλιέργειας. 
- Άριστη γνώση Αγγλικών. 
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ. 
- ∆υνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών. 
- Επιπλέον προσόν θεωρείται η γνώση οποιαδήποτε βαλκανικής γλώσσας 
 Αποστολή βιογραφικών 
- fax: 2310-526520 
- email: tobacco@michailides.com  
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17. Η MEDILCO HELLAS SA ΖΗΤΑΕΙ  ΓΕΩΠΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
Προσόντα: 

- Με προϋπηρεσία. 
- Εξειδίκευση στην Φυτική Παραγωγή και ιδιαίτερα στη Θρέψη. 

- Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει εντοπιότητα, ήθος, προσωπικότητα και επαγγελματισμό 
 

Αποστολή βιογραφικών: info@medilcohellas.com 
 

 
 

18. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Απαραίτητα προσόντα 
- Πτυχίο Γεωπονίας ΑΕΙ, ελληνικού πανεπιστημίου. 

- Ηλικία μέχρι 30 ετών. 
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (windows, MS-office). 
- ∆ίπλωμα οδήγησης Ε.Ι.Χ. 

 
Η προϋπηρεσία σε τεχνικά θέματα σποροπαραγωγής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση 

των υποψηφίων. 
 

Έδρα: Αλμυρός Μαγνησίας. 
Υποβολή βιογραφικών μέσω skywalker.gr με αναφορά στον Κωδικό Θέσης 3-G6-12. στο σύνδεσμο: 

http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=105672 
 
 

19. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Αποστολή βιογραφικών: ezouma@eurocert.gr  
 
 
 

20. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 
(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ) 

· Τίτλος θέσης:  ΕΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την 

στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210. 
Πληροφορίες: Τηλ. 2333068200, 2333068210 
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21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

· Τίτλος θέσης:  ∆ΥΟ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΜΕ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

· Αριθμός θέσεων:  2 

· Λοιπά προσόντα:  

Απαιτούμενα προσόντα - Θέση Α 
1. Πτυχίο Γεωπόνου. 
2. ∆ιδακτορικό δίπλωμα με κατεύθυνση τη Γεωργική Μηχανική. 
3. Εμπειρία σε μετρήσεις και επεξεργασία δεδομένων σε περιβάλλον 
θερμοκηπίου. 
4. ∆ημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. 
5. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
6. Γνώση Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 
7. Εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων. 
 
Επιθυμητά προσόντα 
1. Γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας. 
2. Εμπειρία Χρήσης λογισμικών υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. 
 
Απαιτούμενα προσόντα - Θέση Β 
1. Πτυχίο Γεωπόνου. 
2. ∆ιδακτορικό δίπλωμα με κατεύθυνση τη Γεωργική Μηχανική. 
3. Εμπειρία σε μετρήσεις και επεξεργασία δεδομένων σε περιβάλλον 
θερμοκηπίου. 
4.∆ημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά. 
5. Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε αναλύσεις θρεπτικών διαλυμάτων και 
φυλλοδιαγνωστικής. 
6. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
7. Γνώση Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 
 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Επιθυμητά προσόντα 
1. Γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας. 
2. Εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών έργων. 

· Σχόλια:  

Έργο 
«Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης συγκέντρωσης 
φυτοφαρμάκων για ασφαλή παραγωγή τροφίμων». 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους 
προσκομίζοντας οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την αίτηση στην 
διεύθυνση της Επιτροπής Ερευνών (Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα 
Τσαλαπάτα, Παλαιά, 38334 Βόλος) ή αποστέλλοντάς την 
τηλεομοιοτυπικά (‘με fax’) στον αριθμό 24210-06464. Στην αίτηση 
πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας 
του/της ενδιαφερόμενου/ης (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής 
ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση εργασίας), αυτή δε, 
πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ευθύνη των ενδιαφερομένων μέχρι την 
Τετάρτη 24/07/2013, ώρα 14.00. 
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22. Βιοτεχνία Τροφίμων 

με έδρα το Λουτράκι 

Ζητά για άμεση πρόσληψη 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΕΙ 
 

Ηλικίας έως 35 ετών 
Γνώση Αγγλικών 

Βιογραφικά Σημειώματα θα αποστέλλονται στο e-mail: 
  [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] 

 

 

23. H Εταιρία ALFA SEEDS ΑΒΕΕ , που δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
και εμπορία σπόρων πολλαπλασιαστικού Υλικού με έδρα τη Λάρισα, ζητά 
να προσλάβει Γεωπόνους, πτυχιούχους ΑΕΙ- ΤΕΙ, για μόνιμη και 
εποχιακή εργασία, για Απαιτούνται :  
•Δίπλωμα Οδήγησης  
•Καλή γνώση Αγγλικής  γλώσσας και θα συνεκτιμηθεί η γνώση μίας δεύτερης 
Ευρωπαϊκής Γλώσσας  
•Δυνατότητα ταξιδιών και με διαμονή ανάλογα με τις  ανάγκες τις εταιρίας  

Προϋπηρεσία και μετεκπαίδευση πέραν τις Βασικής θα συνεκτιμηθούν  
Τυχόν κατοχή κάρτας ανεργίας να αναφερθεί 

Αποστολή βιογραφικών στο fax 2410-751404 ή e-mail : info@alfa-seeds.gr  

τη στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος και του Marketing . 

 

 

 

email: isiodosgeo@yahoo.com 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ 

 

24. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ροδόπης, προκηρύσσει την 
πλήρωση συνολικά δύο (2) ατόμων. 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για :  
 
Mία θέση Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
Απαραίτητα προσόντα: Κατοχή Πτυχίου  ΑΕΙ, Ευδόκιμη τουλάχιστον δωδεκαετής 
(12) υπηρεσία  σε ανάλογο αντικείμενο και πέντε (5) χρόνια σε ανάλογη θέση 
Άλλα προσόντα : Μεταπτυχιακό, Ξένες γλώσσες, Διοικητική οργανωτική ικανότητα 
με άνεση στην επικοινωνία. 

Μία (1) θέση Τεχνικού Η/Υ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  
Απαραίτητα προσόντα : Κατοχή Πτυχίου  ΑΕΙ, Γνώσεις  υποστήριξης Η/Υ, 
εκτυπωτών , εξαρτημάτων αναβάθμισης δικτύων, εγκαταστάσεις λογισμικών 
Άλλα προσόντα: Ευδόκιμη τουλάχιστον διετής  (2) υπηρεσία  σε ανάλογο 
αντικείμενο  

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail : 
info@eas-rodopis.gr 

 

25. Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει Γεωπόνο, Χημικό ή Χημικό Μηχανικό 
για ερευνητικό έργο στο γνωστικό πεδίο Elisa / lateral flow. 
 
∆ιαβάστε περισσότερα: http://agrogreco.blogspot.com/2013/07/blog-
post_30.html#ixzz2aevcvmIz  

 

26. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2013 

Προκήρυξη Προγράμματος Δακοκτονίας 2013 

 

  27.Ζητείται γεωπόνος φυτικής παραγωγής με εμπειρία στην παραγωγή 
καλλωπιστικών φυτών. 

Υποβολή βιογραφικών στο email: info@mammos.gr   
Υπεύθυνος επικοινωνίας Σωτήρης Μάμμος 

 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ 

 

28. Ζητείται Γεωπόνος, Χημικός ή Κτηνίατρος με γνώση σε συστήματα 
HACCP για εργασία σε γραφείο συμβούλων. 

 
Απαραίτητα προσόντα 
5ετής εργασία σε σχεδιασμό συστημάτων ή επιθεωρήσεις, γνώση αγγλικών 
(proficiency), δίπλωμα οδήγησης, σεμινάρια σε ISO 22000, BRC, IFS και 
GLOBALGAP. 

 
Περιοχή: Νομός Θεσσαλονίκης. 
 
Αποστολή βιογραφικών 
email: vivi@agrospecom.gr   

29. ΓΕΩΠΟΝΟΣ έμπειρος ζητείται για εργασία σε κτήμα 150 στρ. στον 
Μαραθώνα, με 5 γεωτρήσεις, 5 πηγάδια, παντός είδους δέντρα, ελιές, 5 
στρ. αμπέλι, πρόβατα, μποστάνια, σπίτια, πισίνες κλπ 

Τηλ: 6944543701 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

email: isiodosgeo@yahoo.com 
 


