
Job Advertisement   

** Υπεύθυνος / -η  Ανάπτυξης Υπηρεσιών Πειραμάτων Αγρού** 
 

Σχετικά με τον ρόλο: 

Στο Smart Agro Hub, όραμά μας να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση 
της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής γεωργίας στη νέα ψηφιακή εποχή και να δημιουργήσουμε 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Είμαστε ένα φιλόδοξο και δυναμικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της ψηφιακής 
γεωργίας και αναπτύσσουμε μια σειρά ψηφιακών αγρο-τεχνολογικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

Για να πετύχουμε το όραμά μας, χρειαζόμαστε παθιασμένους, δυναμικούς ανθρώπους 
που μοιράζονται το ίδιο πάθος και ενθουσιασμό για την ψηφιακή γεωργία και τις 
τεχνολογικές λύσεις όπως εμείς! 
 

Σου ακούγεται ελκυστικό; 

Τότε είσαι στο σωστό μέρος! 
 

Πως θα συνεισφέρεις στο όραμά μας! 

Ως Υπεύθυνος/(η) Ανάπτυξης Υπηρεσιών Πειραμάτων Αγρού,  θα είσαι υπεύθυνος(η) 
στην ανάπτυξη και στον συντονισμό υπηρεσιών αγροπεριβαλλοντικών πειραμάτων, στον 
επιχειρησιακό συντονισμό των πειραμάτων, και θα συνεισφέρεις στη δημιουργία και 
διαχείριση ψηφιακών εργαλείων. 
 

 Απαιτούμενη εμπειρία  

• Στη σχεδίαση, εκτέλεση και διαχείριση πειραμάτων αγρού 

• Στην προετοιμασία του αγρού, στις καλλιεργητικές ενέργειες και σε πρωτόκολλα 
μετρήσεων και παρατηρήσεων από τον αγρό για επιστημονικούς σκοπούς 

• Στην επιστημονική έρευνα (εμπορική ή δημόσια) σε αγροτικούς και 
περιβαλλοντικούς τομείς 

 

Θα εκτιμηθεί πολύ η εμπειρία: 

• Σε ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων και 
μετρήσεων 

• Στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων υποστήριξης λήψης αποφάσεων ή 
προσομοίωσης φυσικών ή βιολογικών διεργασιών 

 



Απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο και Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό σε ένα από τους παρακάτω ή συναφείς 
κλάδους, στη γεωπονία, σε βιολογικές επιστήμες, στη φυσική περιβάλλοντος κ.α. 

• Ικανότητα συνεργασίας με τους πελάτες για την εύρεση και ικανοποίηση των 
ανεξερεύνητων αναγκών 

• Επαγγελματισμός, Επιχειρηματική κατανόηση 

• Δέσμευση, Επιμονή, Ενθουσιασμός  

• Oμαδικό πνεύμα, επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Ικανότητα εργασίας υπό προθεσμίες και ποιοτικός προσανατολισμός 

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Ικανότητα σχεδιασμού συστημάτων, επικύρωσης υποθέσεων και δοκιμών 
πρωτοτύπων 

• Γνώση και εμπειρία ψηφιακών εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού 

• Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών 
 

Πώς είναι να εργάζεσαι μαζί μας; 

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  

• Θα είσαι μέλος ενός περιβάλλοντος που παρέχει στους εργαζόμενους την 
δυνατότητα δημιουργίας, αυτονομίας και καθοδήγησης, γεγονός που δημιουργεί 
εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο για εσένα όσο και για την εταιρεία.  

• Θα συνεργάζεσαι με μια ομάδα με υψηλό κίνητρο σε ένα δυναμικό και ταχέως 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον ανοιχτό στην καινοτομία και στις φρέσκες ιδέες.  

• Θα έχεις μεγάλη ευκαιρία να συμβάλεις στην εξέλιξη και στην συμβολή  του Smart 
Agro Hub στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής Γεωργίας.  

• Στο πλαίσιο της αφοσίωσής μας στην ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού μας, 
η Smart Agro Hub δεσμεύεται για Ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη τη φυλή, το χρώμα, την εθνικότητα, το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό ή τη θρησκεία. 
 

Εάν ενδιαφέρεσαι, τότε μην χάνεις χρόνο και στείλε την αίτησή σου μαζί με το 

βιογραφικό σου στο info@smartagrohub.gr γράφοντας στο θέμα του email τα εξής: 

"Job ad_FEM_Όνομα & Επώνυμο” 

Join us!  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επισκεφτείς το website μας   
www.smartagrohub.gr ! 
 

#Jobs #Job_alert #FieldExperimentationManager #Smartagrohub #Hiring 
#Growing 

http://www.smartagrohub.gr/

