
  
Ανταµείβοµαι: Σπάστε τα δεσµά των 300 € και το φράγµα των 586€ . 
 
Ανταµείβοµαι : Μια Πρόταση – Πρόκληση- Πρόκληση βασισµένη σε ένα Επιχειρηµατικό 
καινοτόµο πρόγραµµα , µε νέες θέσεις συνεργασίας και ευκαιρίες για όλους τους νέους επιστήµονες 
Υγειονοµικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος Πανελλαδικά.  
 

● Η ανάγκη µέριµνας µε ευαισθητοποίηση στις Περιβαλλοντικές Αλλαγές, για αναβάθµιση της 
ποιότητας των παρερχοµένων υπηρεσιών στους  Εσωτερικούς Χώρους , µαζί µε τις συνεχώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών για την αντιµετώπιση των ποικίλων προβληµάτων 
καθαριότητας και υγιεινής στους κατοικηµένους χώρους, ανέδειξε την ύπαρξη υποστήριξης τους από 
έναν Επιστήµονα ∆ιαγνώστη ( Cleaning Advisor ) για Ενηµέρωση και ∆ιάγνωση 
Προβληµάτων Υγειονοµικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος  στους Εσωτερικούς Χώρους
 

 Υποστηρ

.  

ίζουµε το επιχειρηµατικό µας σχέδιο, µέσα από ανάπτυξη της Ενδο-
ολυτοµεακής 

σινη 

πτοντας την αξία του Ανταµείβοµαι , σας δίνετε η δυνατότητα να κάνετε ‘‘Επενδύσεις 

είες 

ευκαιρίες , 

α το οποίο δίνει την δυνατότητα  σε Νέους -Νέες Επιστήµονες, 
 

 

µατική ικανότητα αποτελεί µία εναλλακτική και πιο ∆ηµιουργικά 

σης, µε 
σία και 

έωση Κοινωνικού Χαρακτήρα του Επιστήµονα ∆ιαγνώστη θα είναι, η Παροχή 
ση 

●
επιχειρηµατικότητας µιας Αναδυόµενης Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας Π
∆ράσης, σε καινοτόµα πεδία που δεν έχουν ακόµη αναδειχθεί και συνδέεται στενά µε την Πρά
ζήτηση. 
 

 Ανακαλύ●
σε Ανθρώπινο ∆υναµικό’’  για Νέες θέσεις συνεργασίας , χωρίς κεφάλαιο και επιχειρηµατικό 
ρίσκο-κίνδυνο, µέσα από τον Θεσµό της Χορηγίας του( Sponsoring ), µε επιχειρήσεις- εταιρ
που δραστηριοποιούνται σε τοµείς  Υγειονοµικών και Περιβαλλοντολογικών Εφαρµογών.  
 

 Το Επιχειρηµατικό µας Πλάνο είναι προσαρµοσµένο στις  καλύτερες επιχειρηµατικές ●
µε Επιδοτούµενα Επιµορφωτικά Σεµινάρια υγειονοµικών και περιβαλλοντολογικών εφαρµογών, 
προσαρµόζεται δε και σε προγράµµατα αναπτυξιακών δράσεων του  ΕΣΠΑ , αλλά και σε 
προγράµµατα Επιχορηγήσεων. 
 

νταµείβοµαι : Ένα πρόγραµµΑ
όπως Γεωπόνους –Τεχνολόγους  Γεωπόνους, Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, Υγιεινολόγους, Χηµικούς
Περιβαλλοντολόγους, Μηχανικούς Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης – Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης,  µε 
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, ανήσυχο επιχειρηµατικό πνεύµα για αναζήτηση σε Νέους τοµείς, µε ‘‘
κάτι το διαφορετικό’’.  
 

 Αυτή η σηµαντική επιχειρη●
Ελκυστική Επιλογή για την ανάδειξη και αξιοποίηση ταλέντων, ανταµείβοντας τα µε το 
παραπάνω, χρηµατικά και ηθικά, σε σύγκριση µε την Εξαρτηµένη Εργασία. 
 

παραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 25 ετών, Ανώτερης -Ανώτατης ΕκπαίδευΑ
Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες, Οµαδικό Πνεύµα Συνεργασίας, διάθεση για εργα
Αυτοκίνητο. 
 

 Η µονή υποχρ●
Ενηµέρωσης µέσα από τα Κοινωνικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, όπως ενηµέρωση Ρύπαν
εσωτερικών χώρων και ανθρώπινη υγεία. 
 

 Οι ενδιαφερόµενοι-ες µπορούν να αποστείλουν●  το βιογραφικό τους στο e-mail: info@klintec.gr 

5887.  

 µέτρων, µε τους στοιχειώδεις  
ας, δεν 

νεργή συµβολή για ενηµέρωση των  Επιστηµόνων  µπορούν να έχουµε όλοι , από τη συµµετοχή 

ηγή: www.greenandclean.gr/

µε πλήρη στοιχεία  για τον Τοµέα Αξιολόγησης & Επιλογής Συνεργατών, προς αξιοποίηση και 
πλαισίωση των τµηµάτων, η για πληροφορίες καλέσετε στα τηλέφωνα  2104829839, 693224
 

 Εδώ οι απορίες σας….…έχουν την απάντησή τους. Τα µηνύµατα σας µε e-mail, δεν µπορούµε ●
να τα παραβλέψουµε. Αν δεν λάβετε απάντηση σε παρακαλούµε  ενηµερώστε µας µε την εκ νέου 
υποβολή  του βιογραφικού σας. Παίρνουµε τεράστια ανεπιθύµητα e-mail και ίσως σε αυτά που 
αναιρούνται να είναι και το ερώτηµά σας, από λάθος. 
 

Η ανάγκη µιας  επιµεληµένης  εφαρµογής«
κανόνες για την τήρηση µιας αποτελεσµατικά ισορροπηµένης  καθαριότητ
είναι µια δαπάνη ή µια πολυτέλεια, αλλά µια υποχρέωση απέναντι στους 
συνανθρώπους µας αλλά και στο περιβάλλον»
 
Ε
των τοπικών και πληθυσµιακών οµάδων, των κυβερνητικών η µη-κυβερνητικών οργανισµών, 
συλλογών, ιδρυµάτων και φορέων, µε µια αναδηµοσίευση - ανατροφοδότηση από τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης , ή φιλικά µε ένα e-mail κ.λ.π 
 
Π  – http://www.greenmiteclean.gr/   www.cleaningnews.gr,  

http://cleaningnews.gr/wp-content/uploads/2010/04/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-Cleaning-Advisors-.pdf
http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher7_6.html
http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher7_6.html

