Η Agrotech S.A. – John Deere Greece κορυφαία εταιρία εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και την
Κύπρο ανήκει στον όμιλο AGROGROUP ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ. Η Agrotech S.A. ξεκίνησε την συνεργασία της
με την John Deere το 2012. Από τότε μέχρι και σήμερα φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της με το
άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτει.
Στην Agrotech 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.
Τα νέα μέλη της Agrotech S.A. θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με το δίκτυο
αντιπροσώπων μας σε όλη την Ελλάδα καθώς και με τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό, με συνεχείς ενημερώσεις
και αξιολογήσεις. 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 σε ένα από τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ορεστιάδας και
Κύπρου. Έτσι η Agrotech S.A. – John Deere Greece καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές από τμήματα
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών, Τεχνικών Η/Υ ή οποιαδήποτε παρεμφερή ειδικότητα με σκοπό την ολοκλήρωση της πρακτικής τους
άσκησης στην εταιρία.
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