
 

 

Η ARI Greek Antipasti Α.Ε είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής προϊόντων 

Antipasti στην Ευρώπη. Η εξαγωγική της δραστηριότητα φτάνει το 100% της παραγωγής της, 

και τα προϊόντα της διανέμονται σε περισσότερες από 25 Ευρωπαϊκές χώρες.   

Δίνουμε ίσες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και στηρίζουμε ενεργά τα προγράμματα 

πρακτικής άσκησης φοιτητών.  

Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας, και αναζητούμε συνεργάτες που μοιράζονται το ίδιο 

πάθος για ανάπτυξη με εμάς. 

Η θέση: 

Είσαι το επόμενο μέλος της ομάδας του Λογιστηρίου. Μαζί θα πάμε ένα βήμα παρακάτω 

και θα ασχοληθούμε με όλες τις βασικές λειτουργίες του τμήματος. Η συνδρομή σου είναι 

εξίσου σημαντική με αυτήν της υπόλοιπης ομάδας!  

Πως μοιάζει η καθημερινότητά σου: 

• Καταχωρείς, ελέγχεις και αρχειοθετείς τιμολόγια 

• Ελέγχεις τις πληρωμές και τις εισπράξεις 

• Επικοινωνείς με προμηθευτές 

• Καταχωρείς δεδομένα στο SAP (προηγείται σχετική εκπαίδευση) 

• Τηρείς και παρακολουθείς αρχεία Excel 

• Συμμετέχεις στη διαδικασία των προσλήψεων και των αποχωρήσεων  

• Αρχειοθετείς έγγραφα 

Είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε εάν: 

• Είσαι φοιτητής Οικονομικών Επιστημών 

• Χειρίζεσαι άψογα τους Η/Υ 

• Γνωρίζεις άριστα Αγγλικά 

• Έχεις δίπλωμα και δικό σου μεταφορικό μέσο 

 

Αλλά πάνω από όλα έχεις όρεξη για δουλειά, δίψα για μάθηση, και αναγνωρίζεις τα 
προτερήματα της ομαδικής εργασίας.  

Τι είναι αυτό που σου προσφέρουμε: 

• Εργασία σε ένα δυναμικό και ευέλικτο περιβάλλον 

• Απασχόληση σε μία υγιή και αναπτυσσόμενη Εταιρεία 

• Συνεχή υποστήριξη με on-the-job training  

• Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης  

• Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης  

• Πλήρη απασχόληση  



Κάνε και εσύ το πρώτο επαγγελματικό σου βήμα, στέλνοντας το βιογραφικό σου στο 
cv@arifoods.gr ή κάλεσε στο 23990 20127. 

Ίσες Ευκαιρίες: 

Η ARI Α.Ε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους 
υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής 
κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Σημείωση Περί των Προσωπικών Δεδομένων σας 
 
Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση 
βιογραφικών της ARI A.E για 24 μήνες, με τον σκοπό της αξιολόγησης της αίτησής σας για την 
άνωθεν θέση εργασίας καθώς και για άλλες μελλοντικές. 
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