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     Ποιοι είμαστε                                                                                       

Η Agrotech S.A. – John Deere Greece κορυφαία εταιρία εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και την 

Κύπρο ανήκει στον όμιλο AGROGROUP ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ. Η Agrotech S.A. ξεκίνησε την συνεργασία 

της με την John Deere το 2012. Από τότε μέχρι και σήμερα φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών 

της με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτει. 

 

 

     Επένδυση στους ανθρώπους μας 

Στην Agrotech S.A. μπορείτε να χτίσετε την καριέρα που επιθυμείτε. Οι άνθρωποί μας είναι ο λόγος της 

πολυετούς επιτυχίας μας. Μια συνεργασία μαζί μας, σας παρέχει την δυνατότητα να ενταχθείτε στην πιο 

αξιόπιστη ομάδα παροχής υπηρεσιών του χώρου με άριστο περιβάλλον εργασίας που δίνει βαρύτητα στο 

ανθρώπινο δυναμικό, βελτίωση των δεξιοτήτων σας στο μέγιστο, καθώς και συνεχή κατάρτιση σε εξειδικευμένα 

προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με κύριο στόχο την εξέλιξη των ταλαντούχων εργαζομένων. Επιπλέον, οι 

σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας διαθέτουν εξοπλισμό και συστήματα ασφαλείας για την εργασία της 

ομάδας μας με στόχο την αποφυγή κάθε πιθανού κινδύνου. 

Τα νέα μέλη της Agrotech S.A. θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με το δίκτυο 

αντιπροσώπων μας σε όλη την Ελλάδα καθώς και με τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό, με συνεχείς 

ενημερώσεις και αξιολογήσεις. Η εταιρία, καταρτίζει τους ανθρώπους της με τις απαραίτητες γνώσεις για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Στόχος μας είναι οι άνθρωποί μας να εργάζονται σε ένα φιλικό 

περιβάλλον με προοπτικές ανάπτυξης που τους επιτρέπει να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια και να 

δημιουργήσουν την καριέρα που πάντα επιθυμούσαν. 
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Σχεδιάστε την καριέρα που πάντα επιθυμούσατε στην κορυφαία εταιρία γεωργικών μηχανημάτων. 

Ανάλογα με τις προσωπικές σας ικανότητες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα μπορείτε τώρα να σχεδιάσετε την 

καριέρα που ονειρευόσασταν μαζί μας σε κάποιον από τους παρακάτω τομείς. 

      Παροχή και διαχείριση υπηρεσιών 

Ο τομέας της παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών στο 

τμήμα του συνεργείου σας φέρνει πιο κοντά στην πίεση 

και τις ανάγκες των απαιτητικών πελατών μας. 

Οι κατάλληλοι άνθρωποι για την συγκεκριμένη θέση 

είναι αυτοί που διαθέτουν πελατοκεντρική κουλτούρα, 

ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης 

των κρίσιμων καταστάσεων ενώ βρίσκονται υπό πίεση. 

Για μεγαλύτερη αποδοτικότητα της ομάδας μας υπάρχει 

συνεχής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό κάτι που 

καθιστά την ξένη γλώσσα απαραίτητη. Τέλος, η θέση 

απαιτεί και παρακολούθηση των νέων τεχνολογικών 

ανακαλύψεων στον χώρο δραστηριοποίησης μας. 

Τεχνική υποστήριξη 

Οι τεχνικοί της ομάδας μας στο τμήμα του συνεργείου 

διαφέρουν από τους συνηθισμένους. Έρχονται 

καθημερινά αντιμέτωποι με μηχανήματα τελευταίας 

τεχνολογίας. Στόχος τους είναι ο άμεσος έλεγχος και 

επισκευή τους, είτε στο χώρο του συνεργείου, είτε στο 

χώρο των πελατών, είτε στον αγρό, όταν το απαιτούν οι 

συνθήκες. 

Οι νέοι τεχνικοί μας πρέπει να διαθέτουν γνώσεις πάνω 

σε Μηχανολογικά/Ηλεκτρικά/Υδραυλικά συστήματα 

όπως και κινητήρες εσωτερικής καύσης τύπου Ντίζελ. 

Να είναι ικανοί στην ανάγνωση των αντίστοιχων 

σχεδίων και να διαθέτουν εμπειρία στην επισκευή 

οχημάτων. Τέλος, η θέση απαιτεί γνώσεις αγγλικής 

γλώσσας για την καλύτερη επίδοσή τους στα απαιτητικά 

προγράμματα κατάρτισης νέων μηχανημάτων στο 

εξωτερικό.   

  Πωλήσεις 

Το άρτια εκπαιδευμένο τμήμα των πωλήσεων έχει ως 

βασικό στόχο την συνεχή επικοινωνία, την κατανόηση, 

την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και την 

υποστήριξη των πελατών με την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Οι πωλητές μας διαθέτουν άριστη ικανότητα 

επικοινωνίας, γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών 

και εφαρμογών των μηχανημάτων που εμπορευόμαστε, 

καλή γνώση ξένων γλωσσών, ευχέρεια για ταξίδια στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό.  
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Τμήμα ανταλλακτικών 

Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την άμεση 

εξυπηρέτηση των πελατών μας και την σωστή 

υποστήριξη των μηχανημάτων τους κατά την περίοδο 

αλωνισμού. Το τμήμα των ανταλλακτικών είναι πάντα 

έτοιμο να προμηθεύσει τους πελάτες και συνεργάτες 

μας με τα σωστά ανταλλακτικά έχοντας άριστη γνώση 

των αναγκών τους.  

Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στο παραπάνω 

τμήμα αφορούν κυρίως την διαχείριση της σύγχρονης 

αποθήκης και της πώλησης των προϊόντων. Οι βασικές 

απαιτήσεις είναι η ικανότητα επικοινωνίας, διαχείρισης 

χώρου και γνώσεις μηχανολογικών σχεδίων. 

 

      Διοικητικά στελέχη 

Οι υπηρεσίες που επιτυχημένα παρέχονται, 

οργανώνονται από ικανά διοικητικά στελέχη. Βασικές 

δραστηριότητες τους είναι η επίλυση και διαχείριση 

κάθε μορφής προβλημάτων, όπως και η επιμέλεια για 

την ορθή λειτουργία της εταιρίας και των υπηρεσιών 

της. 

Για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο συγκεκριμένο 

τμήμα, απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, 

πολύ καλές γνώσεις στον τομέα που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον ο υποψήφιος, ικανότητες στην οργάνωση 

και διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ η προϋπηρεσία φέρνει 

το νέο μέλος της ομάδας σε πλεονεκτική θέση. 

 

Προγράμματα ανάπτυξης φοιτητών 

Η εταιρία μας παρουσιάζει ευαισθησία στους φοιτητές 

και αναζητά ταλαντούχους νέους να πλαισιώσουν την 

έμπειρη ομάδα μας. Η αναζήτηση γίνεται μέσα από το 

σύγχρονο δίκτυο εύρεσης ταλέντων που έχουμε 

δημιουργήσει καθώς και με διοργάνωση ημερίδων 

γνωριμίας των φοιτητών μαζί μας. 

Η Agrotech S.A. σε συνεργασία με όλα τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας είναι έτοιμη να προσφέρει την 

πολύχρονη εμπειρία της στα νέα μέλη της ομάδας μέσα 

από μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών 

προγραμμάτων εκπαίδευσης. Έτσι οι νέοι μπορούν 

τώρα να σχεδιάσουν το μέλλον που ονειρεύονται μαζί 

μας και να κερδίσουν την ευκαιρία μιας μόνιμης 

συνεργασίας. 

http://www.agrotechniki.gr/
mailto:info@agrotechniki.gr


 

 

www.agrotechniki.gr                                                                                      info@agrotechniki.gr 

    Οι άνθρωποί μας, η αξιοπιστία μας                                                                                       

 

“Όταν λύνεις το πρόβλημα κάποιου νιώθεις πολύ 
μεγάλη ικανοποίηση. Ειδικά όταν αυτό είναι επείγων 
και σε έχει ανάγκη. Νομίζω ότι αυτό ήθελα να κάνω 

πάντα. ” 
Χριστίνα, Πωλήτρια 

 
 

“Σε αυτή την δουλειά ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι τα 
ξέρεις όλα. Για αυτό και εδώ δίνουν τέτοια βαρύτητα 

στην εκπαίδευση των ομάδων τους” 
Δημήτρης, Combine’s Specialist 

 
 

 
 

“Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με ανθρώπους 
που έχουν τόσα πολλά να σου μάθουν. ” 

Μιχάλης, Φοιτητής 

 
 

“Το να αποδώσεις σωστά κάτω από συνεχή πίεση είναι 
πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον γνωρίζεις ότι έχεις δίπλα 

σου μία πραγματική οικογένεια και στέκεσαι στο ύψος 
των περιστάσεων.” 

Νικολέτα, Λογίστρια 

 

 

       Διαδικασία πρόσληψης 

Στην προσπάθεια για καλύτερη διαχείριση του μεγάλου όγκου υποψηφίων η Agrotech S.A. ακολουθεί την παρακάτω 

διαδικασία πρόσληψης. 

    

 

 

 

 

 

  Αποστολή Βιογραφικού    Τηλεφωνική συνέντευξη        Συνάντηση-Συνέντευξη               Επιτυχία 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για καλύτερη ενημέρωση σας σχετικά με τις κενές θέσεις 

εργασίας της Agrotech S.A – John Deere Greece  

H Agrotech S.A – John Deere Greece έχει την καλύτερη ομάδα στο χώρο δραστηριοποίησης της αλλά πάντα ψάχνει     

για νέες προσθήκες. Αν θέλετε κι εσείς να ενταχθείτε στο δυναμικό μας και πιστεύετε πως διαθέτετε όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο   info@agrotechniki.gr με τίτλο “εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για την θέση που σας ενδιαφέρει”. 
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