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1. Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ  ΑΒΕΕ , ζητά  γεωπόνο  για τη στελέχωση του 

τμήματος τεχνικού ‐ μάρκετινγκ. 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

 Καλή γνώση Αγγλικών 

 Καλή γνώση υπολογιστών 

 

Θα προτιμηθούν οι διαμένοντες κοντά στην έδρα της εταιρείας 

(Μάνδρα Αττικής) 

Αποστολή Βιογραφικών 
ellagret@ellagret.gr 

 
 

2. Ζητείται γεωπόνος για πωλήσεις γεωργικών εφοδίων στην 
Πελοπόννησο 

Εντοπιότητα και προϋπηρεσία θα αξιολογηθούν θετικά. Αποστολή 
βιογραφικών έως τις 12/9 στο info@evyp.gr  

                     
 
 

3. Η εταιρία Γεωργικών Εφοδίων ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. ζητά για άμεση 
πρόσληψη δύο Γεωπόνους. 

1) Γεωπόνο Προϊστάμενο Πωλήσεων, πτυχιούχο ΑΕΙ, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να έχουν τα παρακάτω - 
ενδεικτικά προσόντα: Ηλικία μέχρι 40 ετών, Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, Αριστη γνώση Η/Υ σε 
περιβάλλον ERP - CRM, ∆ίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 

2) Γεωπόνο για το Τμήμα Πωλήσεων, πτυχιούχο ΑΕΙ, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να έχουν τα παρακάτω - 
ενδεικτικά προσόντα: Ηλικία μέχρι 35 ετών. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, Άριστη γνώση Η/Υ, ∆ίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου. 

Βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
administration@ypsilon-agro.com   
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4. Ζητείται από μεγάλη εμπορική εταιρία ζωοτροφών 
Γεωπόνος ζωϊκής παραγωγής ή Κτηνίατρος στην 
περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. Αμοιβές 
ικανοποιητικές.  

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: agrohrcv1@yahoo.gr    

ή στο fax : 2310-723984.  

 
5. Γεωπόνος-τεχνολόγος ζωικής παραγωγής με εμπειρία στη 

ζωική διατροφή με φυσικά προϊόντα, συμπληρώματα 
ζωοτροφών και διατροφής ζητείται από Ανώνυμη 
Εταιρεία παραγωγής προσθέτων ζωοτροφών και 

διατροφής από φυσικά προϊόντα. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ∆υνατότητα 

μετακινήσεων εκτός έδρας.  
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Αποθήκευση αυτού του βιογραφικού στο kariera.gr   
 
 
 

6. Γεωπόνο πωλητή για τη Βόρεια Ελλάδα ζητά μεγάλη εταιρεία με 
πολυετή δράση στο χώρο των γεωργικών εφοδίων και εισροών. 

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου, απαραίτητη προϋπηρεσία 3-
5 ετών σε ανάλογη θέση, άριστη γνώση της αγοράς, δυναμική 
προσωπικότητα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης, 
άτομο υπεύθυνο, μεθοδικό και ηθικό. 

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων και εταιρικό αυτοκίνητο, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: agrimade@gmail.com    

 

email: isiodosgeo@yahoo.com 
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7. Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
θερμοκηπίων  

και εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 
αναζητά: 

 

Προφίλ Υποψηφίου 

 Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ αντίστοιχης κατεύθυνσης 
 Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 Εμπειρία σε καλλιέργεια Υδροπονοίας σε κηπευτικά 
 ∆ιοικητικές ικανότητες και προσανατολισμός στην 
επίτευξη 

 αποτελεσμάτων τηρώντας χρονοδιαγράμματα 
 Υπευθυνότητα, Οργανωτικό & Ομαδικό Πνεύμα 

Προσφέρονται 

 Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 Προοπτικές εξέλιξης 

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] 

 

 

 
 
 
 
 

 
email: isiodosgeo@yahoo.com 

 


