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Εργοδότης: Erissos Fish Farm 

Τίτλος Θέσης:  Ιχθυολόγος Κωδικός θέσης: AQU1IEL-01 INA-7 

Σχέση Απασχόλησης: Πλήρης – Εξαρτημένη  

 

Σχετικά με τον εργοδότη 

Η Erissos Fish Farm είναι μια 

οικογενειακή επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών τα τελευταία 25 χρόνια. Η εταιρία 

διακρίνεται από ένα σαφή προσανατολισμό στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων εξαιρετικής 

ποιότητας διατηρώντας τον ολικό όγκο παραγωγής της σε χαμηλά για την βιομηχανία επίπεδα. 

Η μονάδα παραγωγής του πελάτη μας βρίσκεται στην Κεφαλονιά ενώ οι διοικητικές εργασίες 

διεκπεραιώνονται από τα κεντρικά γραφεία του στο κέντρο της Πάτρας. Η Erissos Fish Farm είναι 

μια κατεξοχήν εξαγωγική επιχείρηση που διοχετεύει τον μεγαλύτερο όγκο της παραγωγής της σε 

αγορές της νότιας Ευρώπης. 

Σχετικά με την θέση 

Ο πελάτης μας αναζητά έναν  Ιχθυολόγο χωρίς ιδιαίτερη προϋπηρεσία για να ενταχθεί στο τμήμα 

Παραγωγής του στην Κεφαλονιά. Η θέση του Ιχθυολόγου αφορά εργασία που είναι στο 

μεγαλύτερο βαθμό χειρονακτική ωστόσο η διεκπεραίωση τμήματος των καθηκόντων 

προϋποθέτει εργασία σε υπολογιστή. Η θέση έχει σημαντικό διοικητικό χαρακτήρα αφού 

προβλέπει την  διαχείριση και τον συντονισμό μικρών ομάδων εργατών. Κατά την πυραμίδα 

ιεραρχίας η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο της Παραγωγής και για κάποιες εργασίες στον 

Διευθυντή Παραγωγής. Κύρια καθήκοντα της θέσης Ιχθυολόγου είναι τα εξής: 

 Συμμετοχή στην διεκπεραίωση όλων των εργασιών σε διαδικασίες ανάπτυξης, αλίευσης και 
συσκευασίας του προϊόντος, 

 Υποστήριξη του Υπεύθυνου Παραγωγής στην επίβλεψη του συνόλου των εργασιών του 
τμήματος Παραγωγής, 

 Υποστήριξη του Υπεύθυνου Παραγωγής στην γενική επίβλεψη των εργατών,  

 Συγκέντρωση και αποτύπωση δεδομένων  που αφορούν την ανάπτυξη του προϊόντος στα 
υπολογιστικά συστήματα της εταιρίας, και 

 Υποστήριξη εργασιών συντήρησης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Απαιτούμενα προσόντα για την θέση του Ιχθυολόγου είναι τα εξής: 

 Πτυχίο σχολής ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος με αντικείμενο την ιχθυολογία, 

 Ενδιαφέρον για το αντικείμενο και τον κλάδο,  

 Ικανότητα γρήγορης απόκτησης νέων ικανοτήτων, 

 Ικανότητα ιεράρχησης, ανάθεσης, εποπτείας και διεκπεραίωσης εργασιών σε καθεστώς 
πίεσης χρόνου, 

 Εμπειρία από εργασία σε μικρές ομάδες σε διοικητική θέση, 

 Εξαιρετική ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, 

 Υψηλή εξοικείωση με τους υπολογιστές και το Internet, και 

 Πολύ καλή γνώση του βασικού πακέτου MS – Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

Για την αποτελεσματική τέλεση των καθηκόντων του ο Ιχθυολόγος θα μένει μόνιμα στην 

Κεφαλονιά. 
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Ο εργοδότης προσφέρει: 

 Ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,  

 Συστηματική εκπαίδευση πάνω στη δουλειά, και 

 Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. 

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

Η υποβολή αιτήσεων για την εν λόγω θέση θα πρέπει να γίνει μέσω email στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να 

σημειώσουν στο θέμα του email τον Εργοδότη (Erissos Fish Farm) και τον Κωδικό της Θέσης 

όπως εμφανίζονται στην συνέχεια. Στην εν λόγω αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

επισυνάψουν το πιο πρόσφατο βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και μια επιστολή όπου θα 

συζητούν το ενδιαφέρον τους για τον ρόλο και την γενική διαθεσιμότητα τους. 

Σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

Για την εύρεση του καταλληλότερου υποψηφίου θα ακολουθηθεί μια συστηματική, αξιοκρατική 

διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ενώ είναι αρκετά πιθανό να κληθούν οι υποψήφιοι να 

συμμετάσχουν σε test και συνεντεύξεις στα γραφεία μας στην Πάτρα. 

Η διαδικασία θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Σημειώνεται ότι:  

1. Μόνο βιογραφικά που ταιριάζουν στο προφίλ υποψηφίου όπως έχει συζητηθεί θα 
απαντηθούν, και  

2. Η Strategy Lens Management Consultants διατηρεί το δικαίωμα της να διενεργήσει εκ μέρους 
του πελάτη background checks σε υποψηφίους που λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης. 

Στοιχεία υποβολής αιτήσεων και προγραμματισμένες ημερομηνίες 

Εργοδότης Erissos Fish Farm 

Κωδικός θέσης AQU1IEL-01 INA-7 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
αποστολής αιτήσεων 

client_careers@strategylens.gr 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων 

22/7/2016 

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Α’ κύκλου αξιολόγησης 29/7/2016 

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Β’ κύκλου αξιολόγησης 10/8/2016 
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