
Η Agrotech SA – John Deere αποτελεί κορυφαία εταιρία στον τομέα της 
εμπορίας γεωργικών μηχανήματων σε Ελλάδα και Κύπρο. Είμαστε περήφανοι 
για το γεγονός ότι φημιζόμαστε για την παροχή υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσιών καθώς επίσης και για τις καινοτόμες υπηρεσίες μας. Η καταξίωσή 
μας αποκτήθηκε χάρη στους ανθρώπους μας για αυτό και επενδύουμε στο 
ανθρώπινο δυναμικό μας. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού αναζητούμε 
Μηχανολόγο Μηχανικό για να ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα του συνεργείου στο 
υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. 

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την δομή και τη 
φιλοσοφία της εταιρίας, ενώ θα λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και 
πιστοποίηση με σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό . 
 
Ενδεικτικά κάποιες από τις αρμοδιότητές, 

• Τεχνική υποστήριξη και παροχή συμβουλών στους πελάτες και στο 
δίκτυο συνεργατών 

• Καταγραφή και τήρηση εγγράφων ιστορικού καθώς και report για 
τεχνικές υποθέσεις 

• Διαχείριση προγραμμάτων της John Deere καθώς και άλλων 
κατασκευαστών 

• Επικοινωνία με πελάτες και οργάνωση εξωτερικών συνεργείων  

Αναζητούμε έναν άνθρωπο με όρεξη για εργασία, οργανωτικό, ικανό να 
εργάζεται υπό πίεση με ανεπτυγμένο αίσθημα ομαδικότητας και καλές 
επικοινωνιακές ικανότητες. 
 
Απαιτείται, 

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή σχετική με την αυτοκίνηση 

• Γνώση Μηχανολογικού/Ηλεκτρολογικού/Υδραυλικού σχεδίου 
• Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας 
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
• Άριστη γνώση Η/Υ 

 
Επιπλέον, θα εκτιμηθεί, 

• Προϋπηρεσία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμενο 
• Εμπειρία στην διάγνωση σύνθετων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

προβλημάτων 
• Ενασχόληση με τον γεωργικό τομέα και τα γεωργικά μηχανήματα 
• Γνώση διαγνωστικών προγραμμάτων 
• Γνώση γερμανικής γλώσσας 

Η εταιρεία μας προσφέρει, 



• ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
• συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων 
• ευκαιρία για επαγγελματική ανέλιξη 

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα 

υπάρξει επικοινωνία μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 

συνέντευξη. 

  

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 


