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1. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη 

εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, ανακοινώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. 

Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για 6 Τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ 

Γεωπόνων, εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής 

Παραγωγής. 

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 στην διεύθυνση (Περιφερειακή Ενότητα 

Ηλείας, Μανωλοπούλου 31, Διοικητήριο, Τ.Κ. 27100, Πύργος-

Ηλείας, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, 

Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψιν κυρίας Ρηγοπούλου 

Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 26213-60356) ή κυρίου Μπεκιάρη Άρη 

(τηλ. επικοινωνίας: 26213-60367). 
 

Αναλυτικότερα εδώ η σχετική ανακοίνωση 
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2. Η AGROLOGY είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία με 
περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη, 

τυποποίηση και διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και 
Εξειδικευμένων Προϊόντων Θρέψης στην ελληνική αγορά αλλά 

και σε χώρες του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των συνεχών 
επενδύσεων της στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, η εταιρεία 

επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση: 

 Product Manager (Γεωπόνος)  Με έδρα τη Θεσσαλονίκη  

Περιγραφή Θέσης 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών, υποστήριξη 
Εμπορικού Τμήματος, συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση γύρω 
από την αγορά. 

Η θέση αναφέρεται στον CEO. 

 Απαιτήσεις 

Προφίλ υποψηφίου  

 Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
 Μεταπτυχιακός τίτλος  
 Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 Άριστη γνώση Αγγλικών 
 Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office  
 Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, δυναμισμός 

http://www.kariera.gr/jobseeker/applyonline/applystart.asp

x?SiteID=CareerjetGRStd&Job_DID=J8J7M06NRSQML4

FW8XM 

 

                                   

                                          email: isiodosgeo@yahoo.com 

http://www.kariera.gr/jobseeker/applyonline/applystart.aspx?SiteID=CareerjetGRStd&Job_DID=J8J7M06NRSQML4FW8XM
http://www.kariera.gr/jobseeker/applyonline/applystart.aspx?SiteID=CareerjetGRStd&Job_DID=J8J7M06NRSQML4FW8XM
http://www.kariera.gr/jobseeker/applyonline/applystart.aspx?SiteID=CareerjetGRStd&Job_DID=J8J7M06NRSQML4FW8XM
mailto:isiodosgeo@yahoo.com


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 

 

3. Ζητείται Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής για 

αποκλειστική απασχόληση σε επιχείρηση παροχής γεωργικών 

υπηρεσιών, με δραστηριότητα στους Νομούς Μεσσηνίας και 

Λακωνίας. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

- Δυνατότητα μετακίνησης εκτός Νομού Μεσσηνίας. 

Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Κάνε αίτηση" ή στην 

καρτέλα "Ενδιαφέρομαι γι αυτή τη θέση"  

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

 

4. H EUROAGRO AE ζητά για άμεση πρόσληψη Γεωπόνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

για θέση στο εμπορικό τμήμα της εταιρίας. 

Θα εκτιμηθεί θετικά η προϋπηρεσία. 

 

Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Κάνε αίτηση" ή στην 

καρτέλα "Ενδιαφέρομαι γι αυτή τη θέση"  

https://www.proson.gr/user-worker  
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5. Η ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ζητεί  

Γεωπόνο  

Απαραίτητα προσόντα  

• Να είναι από Θεσσαλονίκη ή να έχει σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. (Να 
γνωρίζει τη Θεσ/κη και τις γύρω περιοχές )  

• Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ Α- κατηγορίας  

• Δίπλωμα οδήγησης μηχανής ( όχι απαραίτητο)  

• Αυτοκίνητο (όχι απαραίτητο)  

Για στελέχωση του γραφείου της στη Θεσσαλονίκη.  

Προσφέρουμε:  

• Βασικό μισθό + ασφάλεια.  

• Μπόνους εργατικότητας  

• Μπόνους οργάνωσης και διαχείρισης.  

• Ενημερώνουμε το στέλεχος που ζητάμε ότι θα είναι παρών σε κάθε 
απεντόμωση και άλλες εφαρμογές που ορίζει η νομοθεσία.  

• Προετοιμασία και τεχνογνωσία.  

• Ανεξάρτητη εργασία.  

• Δυνατότητα εξέλιξης.  

Οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν βιογραφικό στο:  

E-mail: info@alphaapolymantiki.gr   

E-mail: lambrosgiokas@gmail.com   
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6. Zητειται γεωπονος αποφοιτος AEI ή TEI στην Αθηνα για 
απασχοληση σε εταιρεια κατασκευων-συντηρησεων χωρων 
πρασινου με εμπειρια. Απαραιτητα χαρακτηριστικα: διπλωμα 
οδηγησης. Αποστολη βιογραφικου στο email: 
kipourosathens@gmail.com  

 

 

7. Μεταβιβάζεται κατάστημα πώλησης γεωργικών 

εφοδίων στο Νομό Ηλείας. 

Πληροφορίες στο τηλ.6944968667…Κος Γιάννης. 
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