
Νέες θέσεις συνεργασίας µε Ευκαιρίες Σταδιοδροµίας για Νέους Επιστήµονες Πανελλαδικά. 
 
Klintec: Ευκαιρίες για όλους µε Καινοτόµες Προτάσεις Συνεργασίας Υγειονοµικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος 
στους  Εσωτερικούς Χώρους. 
 

● Η ανάγκη µέριµνας µε ευαισθητοποίηση στις Περιβαλλοντικές Αλλαγές, για αναβάθµιση της ποιότητας των παρερχοµένων υπηρεσιών 
στον  καθαρισµό, µαζί µε τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών µας σε θέµατα υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, 
µας ανέδειξε την ύπαρξη υποστήριξης τους από έναν Σύµβουλο - Επιστηµονικό ∆ιαγνώστη ( Cleaning Advisor), για Ενηµέρωση 
και ∆ιάγνωση Περιβαλλοντικών Προβληµάτων στους Εσωτερικούς Χώρους µε επιπτώσεις στην υγεία.  
 

● Αναζητούνται Νέοι -Νέες Επιστήµονες , Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, Υγιεινολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Χηµικοί, Μηχανικοί Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης – Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Γεωπόνους –
Τεχνολόγους  Γεωπόνους σε Τµήµατα Περιβάλλοντος, µε Επιχειρηµατικό Πνεύµα, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και να αναζητούν ‘‘ 
κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τοµείς.                          
 

● Αυτή η σηµαντική επιχειρηµατική ικανότητα αποτελεί µία Εναλλακτική και πιο ∆ηµιουργικά Ελκυστική Επιλογή για την 
Αξιοποίηση Ταλέντων, σε σύγκριση µε την Εξαρτηµένη Εργασία. 
 

● Υποστηρίζουµε το επιχειρηµατικό µας σχέδιο, µέσα από ανάπτυξη της Ενδο επιχειρηµατικότητας µιας Αναδυόµενης 
Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας Πολυτοµεακής ∆ράσης, σε καινοτόµα πεδία που δεν έχουν ακόµη αναδειχθεί και συνδέεται 
στενά µε την Πράσινη ζήτηση, δίνοντας τους την δυνατότητα για Νέες θέσεις συνεργασίας και µε Χωρίς Κεφάλαιο και 
επιχειρηµατικό ρίσκο-κίνδυνο, µέσα από τον Θεσµό της Χορηγίας  ( Sponsoring ) µε επιχειρήσεις- εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στους τοµείς των Υγειονοµικών Εφαρµογών αλλά και Περιβαλλοντολογικών Εφαρµογών. 
 

● Έχουν την δυνατότητα να κάνουν  ‘‘Επενδύσεις σε Ανθρώπινο ∆υναµικό’’ µέσα από την  επιχειρηµατική συνεργασία, µε 
Επιστηµονικους ∆ιαγνώστες ( Cleaning Advisors ) και τον θεσµό της χορηγίας (Sponsoring),  στους τοµείς του Home Solutions 
- κατ’ οίκον. 
 

‘‘ Μελετώντας κανείς την σηµαντικότητα του Συµβούλου Καθαριότητας, διαπιστώνει εύκολα τον Πλούτο της ∆ιαχρονικής 
του Αξίας.’’ -.pdf
 

 ● Το Επιχειρηµατικό µας Πλάνο είναι προσαρµοσµένο στις 10 καλύτερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες του 2012, µε Καινοτόµες 
Επιχειρηµατικές Προτάσεις, για την Αναβάθµιση της Ποιότητας των Εσωτερικών Χώρων και την Προστασία του Περιβάλλοντος, ώστε να 
µπορεί να προσαρµόζεται, σε προγράµµατα αναπτυξιακών δράσεων για το  ΕΣΠΑ αλλά και σε προγράµµατα Επιχορηγήσεων. 
    

     «Η Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, είναι µια Μεγάλη και Κρίσιµη Πρόκληση για το Περιβάλλον, για τις παρούσες 
αλλά και για τις Επόµενες Γενιές. »   
             

 ●  Η ανάπτυξη γίνεται µέσα από, την Μοναδικότητα µιας πλήρους τυποποίησης (εκπαίδευση, υποστήριξη, διαδικασίες) του 
επιχειρηµατικού συστήµατος όπου µας καθιστούν Πρωτοπόρους και Μοναδικούς στο είδος µας, µαζί µε το δοκιµασµένο και επιτυχηµένο 
προϊόν και τις υπηρεσίες υποστήριξης της Hygienic Home,  αλλά και την   υιοθετηµένη  βασική φιλοσοφία «η ισχύς εν τη 
ενώσει».       
                                        Προσοχή: ∆εν  πουλάµε  Franchise! 
 

 Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 25 ετών, Ανώτερης -Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες, 
Οµαδικό Πνεύµα Συνεργασίας, διάθεση για εργασία και Αυτοκίνητο. 
 

● Η µονή υποχρέωση Κοινωνικού Χαρακτήρα του Επιστήµονα ∆ιαγνώστη θα είναι, η Παροχή Ενηµέρωσης µέσα από τα Κοινωνικά 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, όπως ενηµέρωση Ρύπανση εσωτερικών χώρων και ανθρώπινη υγεία. 
 

● Οι ενδιαφερόµενοι-ες µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@klintec.gr ή στο FAX: 2104829400 µε πλήρη 
στοιχεία για τον Τοµέας Αξιολόγησης & Επιλογής Συνεργατών , η για πληροφορίες µπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα  2104829839, 
6932245887.  
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