
 

 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ιδρύθηκε από τον 

Αθανάσιο Χατζόπουλο το 1931, και σήμερα είναι 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. 

 

Με μία ομάδα 430 εργαζομένων και πιστοποιημένα καλό εργασιακό περιβάλλον, η εταιρεία επενδύει 

συνεχώς σε καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένα συστήματα περιβάλλοντος και ποιότητας με 

ετήσια ανάπτυξη σταθερά υψηλότερη από αυτή της αγοράς συσκευασίας με βάση τις εξαγωγές της 

εταιρείας σε περισσότερες από 25 χώρες. Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. προσφέρει 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: 

Η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο  Σ υ ν τ η ρ η τ ή  

(Η.01/22) 

 

Προφίλ υποψηφίου: 

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ/ ΑΕΙ) 

• Σχετική εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον 

• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 

• Άριστη γνώση Ελληνικών 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης Αγγλικών 

• Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα 

• Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης χρόνου 

 

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών | Ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής και Υγείας | 

Συνταξιοδοτικό πλάνο | Άριστες συνθήκες εργασίας σε ασφαλές περιβάλλον πιστοποιημένο κατά 

ISO45001 | Συνεχή εκπαίδευση | Ετήσιο προληπτικό check-up | Συμμετοχή στην εταιρική τράπεζα 

αίματος | Δωρεάν γεύμα εντός της εταιρίας | Σχολικό βοήθημα και βράβευση αριστούχων για τα 

παιδιά των εργαζομένων | Δωροεπιταγές Χριστουγέννων και Πάσχα, δώρο γάμου και τοκετού | 

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον 

 

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας στείλτε μας το βιογραφικό σας 

στο hr@hatzopoulos.gr 

ή στο https://hatzopoulos.gr/kariera/ypovoli-viografikou/ 

 

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα 

www.hatzopoulos.gr 
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