
Η εμπορική εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΑΝ ΑΕ με έδρα τη Χαλκίδα, ηγέτιδα στον χώρο των 
αναλώσιμων ειδών συσκευασίας τροφίμων στην εγχώρια αγορά και με εξαγωγική 
δραστηριότητα σε 22 χώρες, δίνει ίσες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και τους 
στηρίζει ενεργά στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και αναζητά  νέους/νέες για 
τη στελέχωση του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Οι υποψήφιοι θα έχουν την 
ευκαιρία να δουλέψουν σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, να εξελιχθούν και να 
συγκεντρώσουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο τους, υποστηρίζοντας projects 
για την ελληνική & διεθνή αγορά. 
Αρμοδιότητες 

 Δειγματοληψία και Ποιοτικός έλεγχος εισερχομένων υλικών 
 Πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων σύμφωνα με τα πλάνα 

Ποιότητας 
 Πραγματοποίηση δοκιμών νέων προϊόντων με στόχο την καθιέρωση 

ποιοτικών κριτηρίων 
 Εφαρμογή των διαδικασιών του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 

Η ΙΝΤΕΡΤΑΝ ΑΕ θα είναι δίπλα στους νέους για να τους προσφέρει: 
 Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 Απασχόληση σε μία υγιή και ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
 Σημαντικές ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης 

 Συνεχή υποστήριξη με on-the-job training 
Θα εκτιμηθεί : 

 Καλή γνώση Αγγλικών 
 Καλή γνώση Η/Υ 

 Καλή γνώση MS Office 
Προσκαλούνται τελειόφοιτοι και απόφοιτοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους στο info@intertan.gr με θέμα «Τελειόφοιτοι / Απόφοιτοι – 
Ποιοτικός Έλεγχος». Δεν πρόκειται για θέση πρακτικής. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά και μετά την αξιολόγηση 
τους, οι υποψήφιοι που τηρούν τις απαιτήσεις της θέσης θα κληθούν για συνέντευξη. 
  
Με εκτίμηση, 
  

 

Ioannis Tsaknakis | Ecommerce Manager 
Intertan S.A. 
Headquarters: Nea Lampsakos, 34150 – Chalkida 
T: +30 22210 63329 | E: i.tsaknakis@intertan.gr 

W: intertansa.com | W: tesserabioproducts.gr 
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