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Το 2017, η AgroHellas S.A. εγκαθιστά στο υποκατάστημα της Αγχιάλου Θεσσαλονίκης, μια νέα, υπερσύγχρονη 
μονάδα παραγωγής σύμμεικτων λιπασμάτων. Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η αποτελεσματικότερη και πιο 
άμεση συνεργασία με τους παραγωγούς. Σκοπός του εγχειρήματος είναι η βελτίωση των επιδόσεων των 
καλλιεργειών, μέσω εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών λίπανσης οι οποίες πηγάζουν από την εξατομίκευση των 
λιπαντικών αναγκών του κάθε αγροτεμαχίου μέσω εδαφολογικών αναλύσεων και παροχή συγκεκριμένων τύπων 
λιπασμάτων (tailor-made service). Άμεση απόρροια αυτής της προσέγγισης είναι η ακριβής εξυπηρέτηση των 
θρεπτικών αναγκών της κάθε καλλιέργειας και η επίτευξη του βέλτιστου παραγωγικού αποτελέσματος τόσο σε 
ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. 
 
Στην AgroHellas 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.  
 
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. 
 
Ανάλογα με τις προσωπικές σας ικανότητες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα μπορείτε τώρα να σχεδιάσετε την 
καριέρα που ονειρευόσασταν μαζί μας στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Έτσι η AgroHellas S.A. καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους φοιτητές από τμήματα Διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Τεχνολόγων Γεωπόνων, 
Μηχανικών Οχημάτων ή οποιαδήποτε παρεμφερή ειδικότητα  με σκοπό την ολοκλήρωση της πρακτικής τους 
άσκησης στην εταιρία. Συμβάσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να υλοποιηθούν μέσο ΟΑΕΔ αλλά και ΕΣΠΑ. 


