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1. Έχεις εμπειρία στην προώθηση Αγροτικών Εφοδίων; 

Διαθέτεις άνεση στην επικοινωνία και 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων; 
Η ELTON μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά στην 
εμπορία χημικών προϊόντων και άλλων πρώτων υλών διεθνώς καταξιωμένων οίκων, εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με 35 χρόνια λειτουργίας, και δυναμική παρουσία σε 6 χώρες: 
Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία & Τουρκία, 
αναπτύσσεται και ενδυναμώνει το Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού με έναν 

Γεωπόνο / Τεχνολόγο Γεωπόνο Πωλήσεων 
με περιοχή ευθύνης τη Δυτική Πελοπόννησο. 
Τι περιμένουμε από εσένα: 
Ανάπτυξη & διαχείριση του πελατολογίου και επίτευξη των στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας 
στην περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου, καθώς και διατήρηση μακροχρόνιων & αποδοτικών 
σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες. 
Ποιός πρέπει να είσαι για να ταιριάζεις στο ρόλο: 
Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος, αν έχεις: 

 Εμπειρία 3+ ετών στην προώθηση Αγροτικών Εφοδίων 

 Πτυχίο Γεωπόνου / Τεχνολόγου Γεωπόνου 

 Έδρα κατοικίας στη Νότια Ελλάδα (Αθήνα, Πάτρα, Πύργο κλπ.) 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (Word, Excel) 

 Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 

 Δυνατότητα ταξιδιών 

Τι προσφέρουμε εάν ενταχθείς στην ομάδα μας: 

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων & εμπειρίας, και bonus. 

 Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με διαρκή εκπαίδευση, που εξασφαλίζει τις κατάλληλες 

συνθήκες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 

 Σύγχρονο πολυεθνικό περιβάλλον ευκαιριών εξέλιξης που χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα, 

συνεργασία, δημιουργικότητα και υψηλές επιδόσεις. 
Γιατί η ELTON αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον εργασίας για εσένα: 

 Στην ELTON γνωρίζουμε ότι σημασία έχει κυρίως αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι μόνο αυτό που 

μπορείς να κάνεις, έτσι κύριο μέλημά μας είναι να σου δώσουμε τα εφόδια να υλοποιήσεις τα 
όνειρά σου και να πετύχεις τους στόχους σου. 

 Πιστεύουμε ότι ο Ηγέτης καθορίζεται από την συμπεριφορά του, όχι μόνο από το μέγεθος. Για 

τον λόγο αυτόν έχουμε δεσμευθεί να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό στην Κοινωνία, το 
Περιβάλλον και μεταξύ μας. 

 Οι Αξίες που μας χαρακτηρίζουν είναι η Ομαδικότητα, η Καινοτομία, η Δέσμευση, και η 

Διαχρονικότητα. 

 Βραβεία που επιβεβαιώνουν την ηγετική μας θέση στην αγορά: National Champion των 

European Business Awards 2016/2017, Διάκριση Most Admired Enterprise / Υγιέστερα 
Αναπτυσσόμενη Εταιρεία στο πλαίσιο των βραβείων Diamonds of the Greek Economy 2016 & 
2015, 1

ο Επιχειρηματικό Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας Mid Small CAP 2014, κ.α. 
Αποτελεί αυτή η θέση μία ευκαιρία καριέρας για εσένα; 
Κάνε αίτηση τώρα 

στέλνοντας mail στο hr@elton-group.com 
Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.__ 
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2. Η εταιρεία ΜEDILCO HELLAS A.E. με 45 χρόνια εμπειρίας στην 

ελληνική αγορά λιπασμάτων - αγροτικών εφοδίων και ο 

πολυεθνικός οργανισμός παραγωγής λιπασμάτων και α’ υλών ICL 

FERTILIZERS συνεχίζουν να επενδύουν στο Ανθρώπινο Δυναμικό 
για την κάλυψη των συνεχώς αναπτυσσόμενων αναγκών τους. Η 

εταιρεία ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 3 στελεχών και 
συγκεκριμένα: 

 Διευθυντής Πωλήσεων (Έδρα Αττική) 

 Γεωπόνο Πωλητή Αττικοβοιωτίας & Νήσων (Έδρα Αττική) 

 Γεωπόνο για Υπάλληλο Γραφείου (Έδρα Αττική) 

Αποστολή βιογραφικών ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαραίτητη επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας) στο: 
info@medilcohellas.com 

(ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ) 

 

 

 
3. Ζητείται γεωπόνος-γεωργοοικονομολόγος για εξωτερική 

συνεργασία με εμπειρία στη σύνταξη επενδυτικών σχεδίων, από 
εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2109933888 

 

 

 

 

 

email: isiodosgeo@yahoo.com 
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4. H ICAP Executive Search & Selection είναι μέρος του Ομίλου ICAP, του 

μεγαλύτερου Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις στη Νότιο-

Ανατολική Ευρώπη. Με περισσότερο από 40 χρόνια εμπειρίας, 

εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων 

στελεχών βάσει των αναγκών των πελατών μας. 

Για εταιρεία γεωργικών προϊόντων με σημαντική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα 

αναζητούμε Γεωπόνο. 

 

Ο Ρόλος: 

Ο υποψήφιος θα αναλάβει ευρεία καθήκοντα στον τομέα των λιπασμάτων. Θα 

ασχολείται με την επίβλεψη στην παραγωγή λιπασμάτων, το blending, ενώ 

ταυτόχρονα θα παρέχει σημαντική υποστήριξη στους γεωπόνους-πωλητές με 

προετοιμασία παρουσιάσεων, συνεπισκέψεις, άνοιγμα αγορών κλπ. 

Απαιτήσεις 
 Κατοχή σχετικού πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Εμπειρία σε (θέση εμπορίας ή παραγωγής) λιπασμάτων 

 Αρκετά καλή γνώση Αγγλικών 

 Εξοικείωση με τη μηχανογράφηση 

 Απαραίτητα τα επικοινωνιακά προσόντα, η πολύ καλή αντίληψη και οι 

οργανωτικές ικανότητες 

 

Αποδοχές & Πρόσθετες Παροχές:  
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών (εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, laptop, 

tablet και επιπλέον κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης). 

 

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

 Apply on Recruiter website   

 

 

 

 

 

                                    email: isiodosgeo@yahoo.com 

https://www.kariera.gr/jobseeker/applyonline/externalapply.aspx?aourl=https%3a%2f%2fgoo.gl%2ftgA5zm&useframes=false&Job_DID=JHR8G55W8GKQZNCTVV8&SiteID=CareerjetGRStd
mailto:isiodosgeo@yahoo.com
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5. Η MARMOLINE- NORDIA A.E   ζητά για άμεση πρόσληψη: 

            

Γεωπόνο-Πωλητή  με έδρα την Αττική  και προϋπηρεσία 5-10 ετών στον 

χώρο των πωλήσεων  εδαφοβελτιωτικών αγροτικών προϊόντων σε 

φυτώρια ,και καταστήματα γεωργικών ειδών , πρώτων υλών και υλικών. 

 

Απαραίτητα Προσόντα. 

Η εμπειρία και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και εταιρία και  η 

γνώση  των προϊόντων και της αγοράς  .Η δυνατότητα 

ανάπτυξης  πελατολογίου θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 

Ο κατάλληλος πρέπει να έχει οργανωτικές, διοικητικές καθώς και 

επικοινωνιακές ικανότητες έτσι ώστε να αναλάβει την οργάνωση  και 

προώθηση των πωλήσεων. 

 

Δυνατότητα ταξιδιών απαραίτητη. 

Προσφέρονται μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 

στον χώρο, bonus στόχου, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό τηλέφωνο. 

 Αποστολή βιογραφικού 

 

 

 

 

 

6. Ο ΕΛΓΑ θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού 200 

ατόμων και συγκεκριμένα  

 170 ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και  

 30 ατόμων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, 

όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3/19-1 -2017 εγκριτικής απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών του ΕΛΓΑ που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από 

τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας Υγείας 

με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες. 

  

Αιτήσεις:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση:  

 στα περιφερειακά υποκαταστήματα ΕΛΓΑ και 

 στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού 

μέχρι τις 27-01-2017.       Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες  

http://www.kariera.gr/jobseeker/applyonline/applystart.aspx?SiteID=CareerjetGRSpon_sales&Job_DID=JCH1HR6HXNXN1PMC6TN
http://www.elga.gr/index.php/diagonismoi/proslipseis/629-proslipsi-epoxikoy-prosopikoy-ton-kladon-pe-geoponon-kai-pe-ktiniatron-me-ti-diadikasia-tou-arthrou-20-tou-n-2190-94-gia-kalypsi-aprovlepton-kai-epeigouson-anagkon
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7. Από μεγάλο Όμιλο που δραστηριοποιείται στον 

Αγροδιατροφικό Τομέα ζητείται:  

 Γεωπόνος - υπεύθυνος τεχνικού τμήματος σπόρων (ref: G03)  

Απαραίτητα προσόντα: 

 πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  

 απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής 

γλώσσας.  

 Παρέχονται ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών, σταθερό 

εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες ανέλιξης.  

Αποστολή βιογραφικών με αναφορά του κωδικού (ref) θέσης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: guru.recruits@gmail.com 
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