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Η qmetric | HR Solutions, αναζητά για λογαριασμό της Φάρμα Κουκάκη ΑΕ,  

Τεχνολόγους Τροφίμων 
 
 
Η εταιρεία-πελάτης 

 

Η Φάρμα Κουκάκη, παραγωγική μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων στην περιοχή του 
Κιλκίς, παράγει προϊόντα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας έχοντας σαν 

στόχο, τη διάθεση τους στην Ελληνική αγορά αλλά και στις χώρες του εξωτερικού. Tα 
προϊόντα της Φάρμας Κουκάκη, είναι γνωστά για την άριστη ποιότητα τους από 100% 

Ελληνικό γάλα. Η μονάδα παραγωγής μαζί με τα γραφεία διοίκησης στεγάζονται σε νέες 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. 

 

Οι θέσεις 
 

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν για το τμήμα Παραγωγής της Φάρμας Κουκάκη στην περιοχή του 
Κιλκίς. Συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: 

 

1. Παστεριωτές 

2. Υπεύθυνοι Βάρδιας (Παστερίωσης, Εμφιάλωσης, Γιαούρτης) 

 

Το προφίλ σας 
 

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα των παραπάνω θέσεων, θα 

πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 
 

• Σπουδές Τεχνολογίας Τροφίμων (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή/και Γαλακτοκομίας 

• Εργατικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό 

• Ικανότητα ομαδικής εργασίας/συνεργασίας 

• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 

• Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις.  

 

Ο πελάτης μας προσφέρει 

 

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη κάποιας από τις παραπάνω θέσεις, σας προσφέρονται τα 
ακόλουθα: 

 

• Ανταγωνιστικές αποδοχές, αναλόγως προσόντων 
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• Δωρεάν μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις με μέσα της εταιρείας 

• Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 

• Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον εργασίας 

• Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
 

Ενδιαφέρεστε; 
 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις παραπάνω θέσεις, μπορείτε να στείλετε το 
βιογραφικό σας στο cv@qmetric.gr, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνετε 

αίτηση. 

 

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 
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