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1. Την πρόσληψη Γεωπόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών 

του Τμήματος Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Επισκοπήσεις (surveys) για την αναγνώριση και 

διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώνης (ΠΖ) κατά ορισμένων 

επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 

2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2016», ανακοινώνει το Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

-Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής, Π.Ε. της ημερδαπής ή ισότιμου 

τμήματος της αλλοδαπής,  

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών σε 

αντικείμενο συναφές με τη Γεωργική Εντομολογία 

-Πιστοποιημένη γνώση χρήση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών 

φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου) 

-Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

-Ενός έτους τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 

-Δύο συστατικές επιστολές. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 

2016. 

 

Αναλυτικότερα εδώ ολόκληρη η σχετική πρόσκληση 

 

 

 

 

2. Η εταιρία Αγροχημικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. με παρουσία από το 1988 στο 

τομέα της φυτοπροστασίας και της θρέψης των φυτών, στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης στήριξης του δικτύου της, αναζητά Γεωπόνο-υπεύθυνο 

πωλήσεων στην περιοχή της βορείου Ελλάδας. Απαραίτητα προσόντα :  

•Πτυχίο Γεωπόνου/Τεχνολόγου Γεωπόνου 

•Προϋπηρεσία σε σχετική θέση/αντικείμενο 

•Άριστη γνώση δικτύου καταστημάτων και αγοράς 

•Γνώση Η/Υ 

•Επικοινωνιακό πνεύμα 

•Υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο 

info@agrochemsofcrete.gr  

 

 

 

                                    email: isiodosgeo@yahoo.com 

http://www.agronews.gr/files/1/anakoinoseis/Μπενάκειο_πρόσκληση%20για%20γεωπόνο%20φυτικής%20παραγωγής%20120116.pdf
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3. Από εταιρεία γεωργικών εφοδίων-λιπασμάτων με έδρα το Καλοχώρι 

Θεσσαλονίκης, ζητείται πωλητής-γεωπόνος για τις περιοχές της 

Θεσσαλίας, Ν. Φθιώτιδος, Ν. Βοιωτίας, Ν, Φωκίδος. 

Επιθυμητή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και γνώση ξένης γλώσσας 

Αγγλικά ή Ιταλικά. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: agrong@otenet.gr  

 

 

4. Η εταιρία ΜEDILCO HELLAS A.E. με 45 χρόνια εμπειρίας στον 

ελληνική αγορά λιπασμάτων και ο πολυεθνικός οργανισμός παραγωγής 

λιπασμάτων και α’ υλών ICL FERTILIZERS συνεχίζουν να επενδύουν 

στο Ανθρώπινο Δυναμικό για τη κάλυψη των συνεχώς αναπτυσσόμενων 

αναγκών τους.  

 

Στα πλαίσια στήριξης της ανάπτυξης μας αναζητάμε 2 Γεωπόνους για τη 

στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.  

 

Γεωπόνο -Πωλητή 

Με έδρα Δυτική - Κεντρική – Ανατολική Μακεδονία 

Απαιτούμενα Προσόντα 

•Γεωπόνος Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 

•Γνώση Αγγλικών 

•Άμεση Διαθεσιμότητα 

•Άριστη γνώση της αγοράς 

•Εμπειρία στο αντικείμενο  

•Ευχέρεια  χρήσης Η/Υ 

•Άτομο δυναμικό, υπεύθυνο και ηθικό  

•Προσωπικότητα με δεξιότητες στην επικοινωνία και την οργάνωση 

Προσφέρεται 

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων 

•Εταιρικό αυτοκίνητο 

•Συνεχής εκπαίδευση & τεχνική κατάρτιση στις μονάδες μας στο Ισραήλ 

& την Ολλανδία 

 

Αποστολή βιογραφικών στο: info@medilcohellas.com  
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5. ΑΠΟ ΑΓΚΡΟΛΑ ΟΕ ζητούνται Γεωπόνοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άριστες 

γνώσεις στη λίπανση και τη θέρψη. 

http://www.proson.gr/user-worker  

 

 

 

6. Εταιρεία Λιπασμάτων με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει 
Γεωπόνο Πωλητή με άριστη γνώση Λίπανσης & τη Θρέψης.Η θέση 
εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. 

- Πτυχίο Γεωπονίας ( ΤΕΙ / ΑΕΙ) 

- Άριστη γνώση Λίπανσης & Θρέψης 

http://www.jobfind.gr/SignIn/GR/Eisodos?ReturnUrl=http://www.jobfin
d.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/2345B258-E4EF-4D13-8206-
78CA64C0E42F  

 

 

7. Η εταιρεία "ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ" (επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και 

λαχανικών) στη Χρυσούπολη Καβάλας αναζητεί: 

- Γεωπόνο ΑΕΙ/ΤΕΙ (άντρα) με γνώσεις στα φυτοφάρμακα. Απαραίτητα 

δίπλωμα αυτοκινήτου. 

http://www.proson.gr/user-worker  

 

 

email: isiodosgeo@yahoo.com 
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8. Η εταιρία Olyplant.gr στα πλαίσια ανάπτυξής της αναζητά 

άτομα για τη στελέχωση του τμήματος παραγωγής και 

παραγγελιών. 

Κύριες αρμοδιότητες 

 Διεκπεραίωση παραγγελιών 

 Έλεγχο των φυτών που είναι έτοιμα προς διάθεση 

 Άρδευση των φυτών  

 Απασχόληση στην παραγωγή όταν αυτό είναι αναγκαίο  

https://olyplant.workable.com/jobs/183441/candidates/new  

 

 

 

 

 

9. Η American Genetics ltd, με έδρα στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης, ζητάει γεωπόνο απόφοιτο ΑΕΙ, κατά προτίμηση 

Α.Π.Θ., κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, για εργασία στην 
Ελλάδα ως τεχνικός πειραματισμού. Απαραίτητα χαρακτηριστικά 

: Αγγλικά, εργατικός με πνεύμα μάθησης, δίπλωμα οδήγησης, 
εμπειρία όχι απαραίτητη. Μισθός βασικός. Αποστολή 
βιογραφικού στο : manos@americangeneticsinc.com  

 

 

 

                                    email: isiodosgeo@yahoo.com 
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10. Η εταιρία AGRIMORE S.A., με μακρόχρονη πορεία σε όλη την Ελλάδα 

στις πωλήσεις Σπόρων και ειδικών προϊόντων Θρέψης για όλες τις 

καλλιέργειες, αλλά πλέον και με παρουσία στην αγορά της Βιολογικής 

Καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών και επικονίασης με την 

χρήση Βομβίνων, αναζητά για άμεση πρόσληψη: 

- Γεωπόνο, Υπεύθυνο Πωλήσεων και Τεχνικό Σύμβουλο για τα προϊόντα της, 

στην περιοχή της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης. 

Επιθυμητή προϋπηρεσία και εμπειρία στα πιο πάνω αντικείμενα καθώς και 

γνώση της τοπικής αγοράς (Καταστήματα Γεωργικών Εφοδίων – Παραγωγοί) 

για την μελλοντική περιοχή ευθύνης του . 

http://www.proson.gr/user-worker  
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