
 

 

 

Η Πλαστικά Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε. είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, η 

οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων από το 

1971. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και με συνεχείς επενδύσεις σε τελευταίας 

τεχνολογίας εξοπλισμό, η Εταιρία μας είναι μία από τις ηγέτιδες στο χώρο. 

Πιστεύοντας ότι η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας, επενδύουμε συνεχώς στο 

ανθρώπινο δυναμικό μας και για αυτό αναζητούμε: 

 

1. HR Manager (Κωδικός θέσης: HR_MG) 

 

Κύριες αρμοδιότητες: 

➢ Έγκαιρος εντοπισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και σχεδιασμός και 

υλοποίηση πλάνου προσλήψεων νέων εργαζομένων στα πλαίσια του 

στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της εταιρίας 

➢ Σχεδιασμός και επίβλεψη της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης 

υποψηφίων  

➢ Διατήρηση εταιρικού οργανογράμματος και ανανέωση των επιμέρους 

περιγραφών θέσεων εργασίας 

➢ Συνεργασία με τις Διευθύνσεις της εταιρίας για το σχεδιασμό πλάνου 

εκπαίδευσης και κατάλληλων προγραμμάτων ανάπτυξης προσωπικού  

➢ Σχεδιασμός και επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης και 

παρακίνησης εργαζομένων 

➢ Ανάπτυξη και επίβλεψη της πολιτικής αμοιβών και παροχών  

➢ Παρακολούθηση και εφαρμογή της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

➢ Διατήρηση άριστου εργασιακού κλίματος με έμφαση στη Συνεργασία μεταξύ 

όλων των τμημάτων του οργανισμού 

➢ Παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών και των πολιτικών σχετικά με 

το Ανθρώπινο Δυναμικό  

➢ Παρακολούθηση Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού και ενημέρωση της 

Διοίκησης 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

➢ Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε αντίστοιχη θέση 

➢ Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης 

➢ Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού  



➢ Άριστη γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

➢ Άριστη γνώση χειρισμού Η / Υ (MS Office, Internet, πρόγραμμα Μισθοδοσίας) 

➢ Άριστη ικανότητα έκφρασης σε γραπτό & προφορικό λόγο στην Ελληνική και 

την Αγγλική γλώσσα  

➢ Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και συντονισμού εργασιών 

➢ Ευχέρεια στην επικοινωνία, την παρουσίαση και δημιουργική σκέψη 

➢ Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και κριτική ικανότητα 

 

Η Εταιρία παρέχει: 

✓ Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 

✓ Συνεχή εκπαίδευση 

✓ Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας 

✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το Βιογραφικό τους 

Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας 

απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει. 
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