Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ιδρύθηκε από τον
Αθανάσιο Χατζόπουλο το 1931, και σήμερα είμαστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες
μεταποίησης συσκευασίας στην ευρωπαϊκή αγορά και ένας σημαντικός διεθνής παίκτης. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται σε δύο εργοστάσια παραγωγής στην Θεσσαλονίκη, με πολυάριθμα γραφεία πωλήσεων σε όλη
την Ευρώπη. Επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένα συστήματα
περιβάλλοντος και ποιότητας, η ετήσια ανάπτυξη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι σταθερά υψηλότερη από αυτή
της αγοράς συσκευασίας με βάση τις εξαγωγές της εταιρείας σε περισσότερες από 25 χώρες. Προσφέρουμε με
πάθος ασύγκριτα προϊόντα συσκευασίας, λύσεις και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας να βελτιώσουν
την αποδοτικότητά τους σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Στο πλαίσια της ανάπτυξής μας αναζητούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Χημικό Μηχανικό
για το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
(Τ.Υ.01/20)
Κύριες αρμοδιότητες:
• Αναλαμβάνει ερευνητικά έργα και αξιολογεί τα αποτελέσματα δοκιμών και εργαστηριακών
εφαρμογών.
• Διενεργεί αναλύσεις στο εργαστηριακό περιβάλλον.
• Συμμετέχει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την εύρεση λύσεων σε προβλήματα.
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε συνεργαζόμενα τμήματα της επιχείρησης και πελάτες.
• Συμμετέχει στον καθορισμό προδιαγραφών παραγωγής και στις διαδικασίες διασφάλισης
ποιότητας των νέων προϊόντων.
• Εξετάζει τον ανταγωνισμό και εισηγείται βελτιώσεις σε προϊόντα και διαδικασίες.
• Διερευνά και αξιολογεί δείγματα πρώτων υλών.
• Συμμετέχει στις παρουσιάσεις προϊόντων και δοκιμών τους σε πελάτες.
Προφίλ υποψηφίου:
• Απαραίτητο πανεπιστημιακό πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή τίτλου σπουδών σχετικού με τη
δραστηριότητα της επιχείρησης.
• Πρότερη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης θα εκτιμηθεί.
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γερμανικών ή Ιταλικών) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ευχέρεια χρήσης Η/Υ.
• Απαραίτητη η γνώση και η ευχέρεια χειρισμού εξοπλισμού εργαστηρίου.
• Προσοχή στη λεπτομέρεια, μεθοδικότητα, δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα.
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής και Υγείας,
άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον,
καθώς επίσης συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον
κωδικό θέσης, στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@hatzopoulos.gr. Μετά την παραλαβή των βιογραφικών
σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις του προφίλ. Το
σύνολο των πληροφοριών που θα υποβάλλετε θα τα διαχειριστούμε με απόλυτη εχεμύθεια. Όλες οι
αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα
www.hatzopoulos.gr.

