Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ιδρύθηκε από τον
Αθανάσιο Χατζόπουλο το 1931, και σήμερα είμαστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες
μεταποίησης συσκευασίας στην ευρωπαϊκή αγορά και ένας σημαντικός διεθνής παίκτης. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται σε δύο εργοστάσια παραγωγής στην Θεσσαλονίκη, με πολυάριθμα γραφεία πωλήσεων σε
όλη την Ευρώπη. Επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένα συστήματα
περιβάλλοντος και ποιότητας, η ετήσια ανάπτυξη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι σταθερά υψηλότερη από αυτή
της αγοράς συσκευασίας με βάση τις εξαγωγές της εταιρείας σε περισσότερες από 25 χώρες. Προσφέρουμε με
πάθος ασύγκριτα προϊόντα συσκευασίας, λύσεις και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας να
βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. ζητά να απασχολήσει:
Ιατρό Εργασίας
(Ref: Ι.Ε.01/18)
Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Ιατρικής με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 Εμπειρία ως Ιατρός Εργασίας σε Βιομηχανικό περιβάλλον
 Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Άριστο Χειρισμό Η/Υ (MS-Office & Internet)
Κύριες Αρμοδιότητες:
 Διενεργεί ιατρικούς ελέγχους κατά την πρόσληψη και εκδίδει βεβαίωση καταλληλότητας
 Είναι υπεύθυνος για τους περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους των εργαζομένων
 Παρέχει ιατρικές συμβουλές στους εργαζόμενους
 Οργανώνει την διενέργεια περιοδικών ιατρικών εξετάσεων
 Καταχωρεί, οργανώνει και ενημερώνει το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο του φακέλου υγείας
του εργαζόμενου
 Εκτελεί τακτικές επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας για τον έλεγχο εφαρμογής μέτρων
προστασίας και πρόληψη ατυχημάτων
 Εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα υγείας, ασφάλειας και πρώτων βοηθειών
 Συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφαλείας για την βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας
 Ενημερώνει βάση των νομικών απαιτήσεων του τομέα Υγείας και Ασφάλειας την διοίκηση της
εταιρείας

Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
ακόλουθη διεύθυνση: hr@hatzopoulos.gr, μέσω fax: 2310 755231 ή μέσω ταχυδρομείου στη
διεύθυνση: Α. Χατζόπουλος Α.Ε., Αρκαδίου 19, Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Όλες οι
αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία,
επισκεφθείτε στην εταιρική ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.hatzopoulos.gr.

