
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 
 
 
 

1. Η εταιρία ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο 
των Αγροχημικών, αναζητά γεωπόνο πωλητή/τρια με έδρα την 
Αθήνα και περιοχή ευθύνης τους Νομούς Αττικής, Εύβοιας, 
Βοιωτίας & Φθιώτιδος. 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Γνώση Η/Υ 
 Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
 Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο θα εκτιμηθεί 

Προσφέρουμε:  

 Άριστο περιβάλλον εργασίας 
 Μισθός και bonus με κάλυψη ετήσιων στόχων πωλήσεων 
 Αυτοκίνητο 
 Έξοδα μετακίνησης 

Αποστολή βιογραφικού στο : voulgaris@phytorgan.gr 

 

 

2. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΡΕΠΤΩΝ 

ΑΝΘΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

2102430330-6976560087 Κος ΘΑΝΑΣΗΣ. 
ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 
 

email: isiodosgeo@yahoo.com 
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3.H εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ AΕΒΕ, με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά 
λιπασμάτων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Γεωπόνο με πολυετή εμπειρία 
στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών, ως επιθεωρητή πωλήσεων 
για την περιοχή της Κρήτης. 

Περιγραφή Θέσης: 

 ∆ιαχείριση και ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου 
 ∆ιερεύνηση των αναγκών των πελατών και προσφορά ολοκληρωμένων 

λύσεων 
 Τεχνική και εμπορική υποστήριξη των πελατών 
 Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του 

ανταγωνισμού 
Απαραίτητα προσόντα 

 Πτυχίο Γεωπόνου 
 Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο 

περιβάλλον πωλήσεων, με αντικείμενο την θρέψη των καλλιεργειών. 
 Άριστη γνώση της αγοράς λιπασμάτων 
 Ικανότητα δέσμευσης στην επίτευξη στόχων με αποδεδειγμένη 

δυνατότητα ανάπτυξης και διαχείρισης της περιοχής 
 ∆υναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, 

επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, ευχέρεια εργασίας σε 
απαιτητικό περιβάλλον και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 

 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
 Ικανοποιητική γνώση αγγλικών 
 ∆υνατότητα για ταξίδια και μετακινήσεις εντός και εκτός της περιοχής 

ευθύνης 
 ∆ίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
Προσφέρονται 

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων 
 ∆υνατότητες εξέλιξης 
 Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό κ.α. 
Αποστολή βιογραφικών: hr@hellagrolip.com 

 

                                          email: isiodosgeo@yahoo.com 
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4.Ο Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Μακεδονίας ζητά 
Υπεύθυνο ∆ιεύθυνσης για την Ανθαγορά που εδρεύει στον 
Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη εμπειρία στη 

∆ιοίκηση. Επιθυμητό Πτυχίο Γεωπονίας ή /και 
προϋπηρεσία στον κλάδο της Ανθοκομίας. Γνώση Σλαβικών 
Γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Αποστολή βιογραφικών 

στο: fytoria@otenet.gr  
 
 
 
 
 

5.Η εταιρεία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΕ ζητεί: Γεωπόνο υπεύθυνο 
πωλήσεων με έδρα και περιοχή ευθύνης την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη.  

Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο Γεωπόνου 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

Δίπλωμα οδήγησης. 

Γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ. 

Αποστολή βιογραφικών εως 1510/15 στο e-mail: cv@geoponiki.gr  
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6.Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά διακοσίων δώδεκα (212) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που 
εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, 
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

4 ΠΕ Γεωπόνων – Εκτιμητές 

1 ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης 

1 ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας 

1 ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Κατερίνης 

2 ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Λάρισας 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 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. Στην περίπτωση 
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων 
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις 
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, 
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ 
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας 
ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 
της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα 
αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και 
ΥΕ) που επιδιώκει. 
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7.Ζητείται γεωπόνος, ή γεωτεχνικός με γνώσεις Office και αυτοκίνητο 
στο Λεωντάρι Καρδίτσας. 
  
Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ.: 2443031082 (09:00π.μ.-14:00μ.μ.) 
 
 
 
8. Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωργικών εφοδίων με έδρα 
τη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, επιθυμεί να προσλάβει για το υποκατάστημα της Λάρισας 
Γεωπόνο ή Τ. Γεωπόνο, υπεύθυνο πωλήσεων για τις περιοχές της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
και ΗΠΕΙΡΟΥ.  
Απαραίτητα προσόντα: Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα 
οδήγησης, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 
 
Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο λίπανσης και θρέψης επιθυμητή. 
 
Αποστολή βιογραφικών: fkthes@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

9. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται από Α. Ε. εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, για το 
τμήμα πωλήσεων με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, άριστη γνώση 
αγγλικών, υψηλή αμοιβή και παροχές, βιογραφικά στο 
administration@fitotech.gr  
 
 
 
 
 
10ΓΕΩΠΌΝΟΣ ζητείται από μεγάλη εταιρεία παραγωγής σποροφύτων στην 
περιοχή του Ωρωπού Αττικής, για την επίβλεψη των σποροφύτων στις 
θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις μας. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών. Αποστολή βιογραφικών chatzop8@me.com.  
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