H εταιρία ΕΤ.ΓΕ ΠΙΣΙΟΛΑ ΑΒΕΕ ζχει ςυνολικά 4 διακζςιμεσ κζςεισ:

ΘΕΣΗ 1
Η βιομθχανία τροφίμων Agrino, EY.ΓΕ ΠΙΣΙΟΛΑ ΑΒΕΕ ςτθ ίνδο Θεςςαλονίκθσ, ηθτεί να προςλάβει
για τθν υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ζργου ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Ε.Π. Ανάπτυξθ Ανκρώπινου
Δυναμικοφ - ΕΠΑ 2007-2013 με ςχζςθ εργαςίασ 2 ετών
ζναν (1) χημικό μηχανικό ή χημικό ή γεωπόνο, κτλ, (ΑΕΙ) με ειδικότητα ςτα τρόφιμα
Απαιτείται είτε Διδακτορικό είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα και 5ετισ ερευνθτικι εμπειρία ςτα τρόφιμα.
Θα ςυνεκτιμθκοφν θ ςχετικι με το αντικείμενο τθσ εταιρείασ ερευνθτικι και εργαςιακι εμπειρία.
Η υποβολι των βιογραφικών κα γίνεται ςτισ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
career@agrino.gr, hr@agrino.gr,
για τθν/τισ κζςθ/εισ με τίτλο «ΓΓΕΣ ΙΝΔΟ – Ειδικότθτα» και ζωσ τισ 28/06/2013.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ απόδειξθ ανεργίασ. Δθλαδι θ εγγραφι ςτα μθτρώα του ΟΑΕΔ ι ςε
περίπτωςθ ελευκζρων επαγγελματιών, να μθν ζχει εκδοκεί κανζνα τιμολόγιο/απόδειξθ παροχισ
υπθρεςιών κατά το τελευταίο 6μθνο και να μθν ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ ζργου/παροχισ υπθρεςιών
θ οποία είναι ςε ιςχφ.

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Ε.Π. 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ' - ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράςη: «Ενίςχυςη τησ απαςχόληςησ
ερευνητών ςε επιχειρήςεισ».

ΘΕΣΗ 2
Η βιομθχανία τροφίμων Agrino, EY.ΓΕ ΠΙΣΙΟΛΑ ΑΒΕΕ ςτο Αγρίνιο, ηθτεί να προςλάβει για τθν
υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ζργου ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Ε.Π. Ανάπτυξθ Ανκρώπινου
Δυναμικοφ - ΕΠΑ 2007-2013 με ςχζςθ εργαςίασ 2 ετών
ζναν (1) χημικό μηχανικό ή χημικό ή γεωπόνο, κτλ, (ΑΕΙ) με ειδικότητα ςτα τρόφιμα
Απαιτείται είτε Διδακτορικό είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα και 5ετισ ερευνθτικι εμπειρία ςτα τρόφιμα.
Θα ςυνεκτιμθκοφν θ ςχετικι με το αντικείμενο τθσ εταιρείασ ερευνθτικι και εργαςιακι εμπειρία.
Η υποβολι των βιογραφικών κα γίνεται ςτισ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
career@agrino.gr, hr@agrino.gr,
για τθν/τισ κζςθ/εισ με τίτλο «ΓΓΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟ – Ειδικότθτα» και ζωσ τισ 28/06/2013.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ απόδειξθ ανεργίασ. Δθλαδι θ εγγραφι ςτα μθτρώα του ΟΑΕΔ ι ςε
περίπτωςθ ελευκζρων επαγγελματιών, να μθν ζχει εκδοκεί κανζνα τιμολόγιο/απόδειξθ παροχισ
υπθρεςιών κατά το τελευταίο 6μθνο και να μθν ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ ζργου/παροχισ υπθρεςιών
θ οποία είναι ςε ιςχφ.

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Ε.Π. 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ' - ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράςη: «Ενίςχυςη τησ απαςχόληςησ
ερευνητών ςε επιχειρήςεισ».

ΘΕΣΗ 3
Η βιομθχανία τροφίμων Agrino, EY.ΓΕ ΠΙΣΙΟΛΑ ΑΒΕΕ ςτο Αγρίνιο, ηθτεί να προςλάβει για τθν
υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ζργου ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Ε.Π. Ανάπτυξθ Ανκρώπινου
Δυναμικοφ - ΕΠΑ 2007-2013 με ςχζςθ εργαςίασ 20 μθνών
ζναν (1) χημικό μηχανικό ή χημικό ή γεωπόνο, ή τεχνολόγο τροφίμων, κτλ, (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
με ειδικότητα ςτα τρόφιμα
Θα ςυνεκτιμθκοφν θ ςχετικι με το αντικείμενο τθσ εταιρείασ ερευνθτικι και εργαςιακι εμπειρία ι
αντίςτοιχθ γενικά ςτα τρόφιμα κακώσ και μεταπτυχιακό δίπλωμα
Η υποβολι των βιογραφικών κα γίνεται ςτισ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
career@agrino.gr, hr@agrino.gr,
για τθν/τισ κζςθ/εισ με τίτλο «ΓΓΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟ – Ειδικότθτα» και ζωσ τισ 28/06/2013.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ απόδειξθ ανεργίασ. Δθλαδι θ εγγραφι ςτα μθτρώα του ΟΑΕΔ ι ςε
περίπτωςθ ελευκζρων επαγγελματιών, να μθν ζχει εκδοκεί κανζνα τιμολόγιο/απόδειξθ παροχισ
υπθρεςιών κατά το τελευταίο 6μθνο και να μθν ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ ζργου/παροχισ υπθρεςιών
θ οποία είναι ςε ιςχφ.

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Ε.Π. 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ' - ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράςη: «Ενίςχυςη τησ απαςχόληςησ
ερευνητών ςε επιχειρήςεισ».

ΘΕΣΗ 4
Η βιομθχανία τροφίμων Agrino, EY.ΓΕ ΠΙΣΙΟΛΑ ΑΒΕΕ ςτθ ίνδο Θεςςαλονίκθσ, ηθτεί να προςλάβει
για τθν υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ζργου ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Ε.Π. Ανάπτυξθ Ανκρώπινου
Δυναμικοφ - ΕΠΑ 2007-2013 με ςχζςθ εργαςίασ 20 μθνών
ζναν (1) χημικό μηχανικό ή μηχανολόγο μηχανικό ή γεωπόνο, ή τεχνολόγο τροφίμων, κτλ, (ΑΕΙ ή
ΤΕΙ) με ειδικότητα ςτα τρόφιμα
Θα ςυνεκτιμθκοφν θ ςχετικι με το αντικείμενο τθσ εταιρείασ ερευνθτικι και εργαςιακι εμπειρία ι
αντίςτοιχθ γενικά ςτα τρόφιμα κακώσ και μεταπτυχιακό δίπλωμα
Η υποβολι των βιογραφικών κα γίνεται ςτισ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
career@agrino.gr, hr@agrino.gr,
για τθν/τισ κζςθ/εισ με τίτλο «ΓΓΕΣ ΙΝΔΟ – Ειδικότθτα» και ζωσ τισ 28/06/2013.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ απόδειξθ ανεργίασ. Δθλαδι θ εγγραφι ςτα μθτρώα του ΟΑΕΔ ι ςε
περίπτωςθ ελευκζρων επαγγελματιών, να μθν ζχει εκδοκεί κανζνα τιμολόγιο/απόδειξθ παροχισ
υπθρεςιών κατά το τελευταίο 6μθνο και να μθν ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ ζργου/παροχισ υπθρεςιών
θ οποία είναι ςε ιςχφ.

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Ε.Π. 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ' - ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράςη: «Ενίςχυςη τησ απαςχόληςησ
ερευνητών ςε επιχειρήςεισ».

