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H qmetric | HR Solutions επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της εταιρίας METAXA 
FASHION & CO, τη θέση: 

 

Υπεύθυνος/η Κοστολόγησης Ενδυμάτων  
 
Η εταιρία-πελάτης 

 
H METAXA FASHION & CO είναι εξαγωγική μονάδα με μακροχρόνια εμπειρία στον 

σχεδιασμό και την κατασκευή ενδυμάτων καθώς και άλλων προϊόντων ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 και έκτοτε η 

φιλοσοφία της συνίσταται στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής, τα 
οποία προσφέρει σε ανταγωνιστικές τιμές, έχοντας σαν στόχο την επέκταση του 

πελατολογίου της σε παγκόσμιο επίπεδο με μακροχρόνιες συνεργασίες. Για τον λόγο αυτό η 

METAXA FASHION & CO έχει επενδύσει στην οργάνωση της παραγωγής, στη επιλογή 
αξιόπιστων προμηθευτών α’ υλών, από την παγκόσμια αγορά, και στην συνεχή εκπαίδευση 

και εξειδίκευση του προσωπικού της σε όλους τους τομείς. 
 

Η θέση 

 
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα εργάζεται στα γραφεία της METAXA FASHION & CO 

εταιρείας στην Θεσσαλονίκη και τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν: 
 

• Λήψη παραγγελιών, συλλογή και ανάλυση πληροφορίας 

• Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού 

• Διαπραγμάτευση κόστους α’ υλών (υφάσματα, κουμπιά) 

• Προκοστολόγιση προϊόντων   

• Συμμετοχή στην διαδικασία δειγματοληψίας  

• Οργάνωση εμπορευμάτων – αποθήκης, με χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος.  

 
 

Το προφίλ σας 

 
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα του Υπεύθυνου 

Κοστολόγησης Ενδυμάτων, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 

• Επιθυμητή εμπειρία στην κοστολόγηση ενδυμάτων 

• Γνώση του προγράμματος CREΑ και γνώσεις Πατρόν θα εκτιμηθούν 

• Παρατηρητικότητα, ταχύτητα και ευελιξία  

• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου 

• Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 

• Ικανότητα διαπραγμάτευσης 

• Ικανότητα συλλογής πληροφοριών και αρχειοθέτησης  

• Άριστη γνώση MS Office (Excel & Word) 
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• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα 

• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
 

 
Ο πελάτης μας προσφέρει 

 

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της παραπάνω θέσης εργασίας, σας προσφέρονται τα 

ακόλουθα: 

▪ Σταθερός μισθός με ασφάλιση ΙΚΑ 
▪ Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας 

▪ Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
▪ Πλήρης εκπαίδευση για την ανάληψη των καθηκόντων σας. 

 

 
Ενδιαφέρεστε; 

 
Ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιοτεχνίες 

ρούχων;  

Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα εδω. 

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και 
συμμορφώνεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 
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