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Η  qmetric | HR Solutions,  επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της AGRIS, τη θέση 
του/της 

HR Manager 
 
Η εταιρεία-πελάτης 

 

Η AGRIS κατέχει ηγετική θέση στον παραγωγικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα και ειδικά 
της Λαχανοκομίας με δυναμική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διακρίνεται για την 

πολυσχιδή δραστηριότητα της και τα καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα της. 
 

Η θέση 
 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη δημιουργία τμήματος HR και θα έχει ως 

σκοπό τη δημιουργία και την μετέπειτα διαχείριση της εφαρμογής διαδικασιών και πολιτικών 
HR. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνος/η για: 

 

• Τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της διαδικασίας Προσέλκυσης και Επιλογής 
υποψηφίων (Recruitment & Selection) για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της 

εταιρείας 

• Τον σχεδιασμό συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης (Performance Appraisal) και τη 

διαχείριση της εφαρμογής του 

• Τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της διαδικασίας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Training 
& Development) του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας. 

 
Το προφίλ σας 

 
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης του 

HR Manager, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 

 

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) 

• Μεταπτυχιακός τίτλος στο HR επιθυμητός 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και πολιτικών 
HR (Recruitment & Selection, Performance Appraisal, Training & Development κ.α.) 

• Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες 

• Αναλυτική ικανότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

• Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα 

• Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 

• Άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office. 
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Ο πελάτης μας προσφέρει 

 
Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του HR Manager, σας προσφέρονται τα 

ακόλουθα: 

 

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  

• Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
• Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο και ομαδικό περιβάλλον εργασίας. 

 

Ενδιαφέρεστε; 
 

Διακρίνεστε για τις γνώσεις και την εμπειρία σας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
διαδικασιών και πολιτικών HR; Θεωρείτε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την προοπτική να 

δημιουργήσετε ένα τμήμα HR, στο πλαίσιο μίας οργανωμένης και αξιόπιστης εταιρείας; 

Εάν ναι, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, πατώντας εδώ. 

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και 
συμμορφώνεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 
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