Νέες προσλήψεις
Αποστολή μας είναι να αναπτυσσόμαστε και να βελτιωνόμαστε και με
προσανατολισμό το όραμά μας να δημιουργούμε αξία για την ανθρώπινη
διατροφή. Πραγματοποιήσαμε προσλήψεις, έτσι ώστε να επανδρώσουμε
αποτελεσματικότερα πολλά τμήματα του οργανισμού, ενώ παράλληλα
δημιουργήσαμε και νέες θέσεις εργασίας.

Από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Φεβρουάριο 2022 έγιναν 21 προσλήψεις
στη Μύλοι Λούλη & 3 στην KENFOOD, εκ των οποίων 15 στο εργοστάσιο της
Σούρπης, 5 στο Κερατσίνι, 1 στη Μάνδρα & 3 στη Θήβα & 6 στη Βουλγαρία.
Τμήμα

Ονοματεπώνυμο

Ποιοτικός Έλεγχος Σούρπης

κα Νικολέτα Σαββίδου

Τεχνική Υποστήριξη

κ. Vesselin Kratsev

Πωλήσεων Κεντρικής & Δυτικής Ελλάδος κ. Θεόδωρος Καλογιάννης
Πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων
Βορείου Ελλάδος της KENFOOD
Μάρκετινγκ

κ. Χρήστος Μπρανίδης

Σιλό Σίτου Σούρπης
Ενσάκινση
Παραγωγή Κερατσινίου

κ. Μιχάλης Στύλας
κ. Κωνσταντίνος Θανόπουλος
κ. Παναγιώτης Δήμας
κ. Βασίλειος Παναγιώτου

Συντήρηση Σούρπης

κ. Ζήσης Τσουρέλης
κ. Αναστάσιος Μακρής
κ. Γιώργος Μουντάλας

κα Ελένη Βλαχοπούλου

Λογιστήριο

κα Εντνίλντα Κερτσούκου

Μηχανογράφηση
Αποθηκών Β’ Υλών, υλικών
συσκευασίας & σακιού Σούρπης

κ. Ζαχαρίας Τζιφόπουλος
κ. Θωμάς Τζανής

Γενικών Καθηκόντων Σούρπης

κ. Άγγελος Καραγιάννης

Φόρτωση Σούρπης

κ. Απόστολος Ευαγγέλου
κ. Νικόλαος Τζιβινίκος,
κ. Νικόλαος Μακρής
κ. Χαρίλαος Τσίμος
κ. Χαράλαμπος Καρακατσούνης
κ. Giorgi Amanatidge

Αποθήκη Μάνδρας
Διασφάλιση Ποιότητας Θήβας

κ. Δημήτρης Βασιλακόπουλος

Ανάμειξη Θήβας

κ. Κωνσταντίνος Καλαμιώτης

Πακέτου Μύλου Βουλγαρίας

Πωλήσεων Μύλου Βουλγαρίας

κ. Todor Kolev
κ. Deyan Chernev
κ. Vasil Vasilev
κ. Veselin Zaharinov

Ποιοτικού Ελέγχου Μύλου Βουλγαρίας

κα Mila Micheva

Οι δικοί µας
άνθρωποι,
πρεσβευτές
του προγράµµατος
αξιολόγησης
προσωπικού.

Οι δικοί µας
άνθρωποι,
πρεσβευτές
του προγράµµατος
αξιολόγησης
Βαγγέλης Τελέγκας
e.telegas@loulisgroup.com
προσωπικού.
2421094510 / 6932296000
- Βόλος -

“Γιατί µετά το καλό, είναι το καλύτερο”

Οι δικοί µας
άνθρωποι,
πρεσβευτές
του προγράµµατος
αξιολόγησης
προσωπικού.

e.telegas@loulisgroup.com
2421094510 / 6932296000

“Γιατί µετά το καλό, είναι το καλύτερο”

l.malikentzou@loulisgroup.com
2421094545 / 6936137005

“Για ένα περιβάλλον ανοικτής επικοινωνίας
που στοχεύει στη βελτίωση όλων”

- Σούρπη - Μάνδρα, Σούρπη -

Γιάννης
Τάσος Παπαθανασίου
Θάνος
ipapath@yahoo.gr
a.thanos@loulisgroup.com
6937156809
2103473726 / 6944567131

“Αξιολογούµαστε,
“Γιατί προσθέτειβελτιωνόµαστε,
αξία στον δικό µας
γινόµαστε
πιο Εσένα.”
αποδοτικοί”
άνθρωπο...

- Σούρπη - - Θεσσαλονίκη

- Βόλος Γιάννης
Παπαθανασίου
Βαγγέλης
Ζήρας
Λήδα Μαλικέντζου
ipapath@yahoo.gr
v.ziras@loulisgroup.com

“Γιατί θα µας βοηθήσει να βελτιωθούµε ως
“Γιατίµετά
προσθέτει
αξία
στον
µας
“Γιατί
τοαλλά
καλό,
είναι
τοδικό
καλύτερο”
επαγγελµατίες,
και
ως
άνθρωποι”
άνθρωπο... Εσένα.”

2421094545
/ 6936137005
“Αξιολογούµαστε,
βελτιωνόµαστε,
“Με
στόχο
την ανάπτυξη,
βελτιωνόµαστε
“Γιατης
ένα
περιβάλλον
ανοικτής επικοινωνίας
γινόµαστε
πιο αποδοτικοί”
µέσω
ενεργητικής
επικοινωνίας”
που στοχεύει στη βελτίωση όλων”

a.thanos@loulisgroup.com
e.telegas@loulisgroup.com
2422077212
/ 6951089750
2103473726//6932296000
6944567131
2421094510

6937156809
l.malikentzou@loulisgroup.com
2310754412
/ 6936788006

- Θεσσαλονίκη - Θήβα -

Βαγγέλης
∆ηµήτρηςΖήρας
Αρέτης

“Γιατί µετά το καλό, είναι το καλύτερο”

“Γιατί
θα µας βοηθήσει
να βελτιωθούµε ως
“Αξιολογούµαστε,
βελτιωνόµαστε,
επαγγελµατίες,
αλλά και ως άνθρωποι”
γινόµαστε πιο αποδοτικοί”

“Με
στόχο τηνστον
ανάπτυξη,
βελτιωνόµαστε
“Ο σεβασµός
συνάδελφο,
µυστικό για
µέσω
της ενεργητικής
επικοινωνίας”
την εύρυθµη
λειτουργία
του οργανισµού”

-- Μάνδρα,
Σούρπη - Σούρπη -

--Βόλος
Θεσσαλονίκη
-

e.telegas@loulisgroup.com
2421094510 / 6932296000

Βαγγέλης Τελέγκας

Λήδα Μαλικέντζου

“Γιατί προσθέτει αξία στον δικό µας
άνθρωπο... Εσένα.”

Μάνδρα,
--Βόλος
- Σούρπη Αρετή
Κατσαγεωργίου
Τάσος Θάνος
Βαγγέλης
Τελέγκας
a.katsageorgiou@loulisgroup.com

- Σούρπη - Σούρπη -

Βαγγέλης Τελέγκας

Οι δικοί µας
άνθρωποι,
πρεσβευτές
του προγράµµατος
αξιολόγησης
προσωπικού.

- Βόλος -

a.thanos@loulisgroup.com
2103473726 / 6944567131

Αρετή
Κατσαγεωργίου
Γιάννης
Παπαθανασίου

- Βόλος -

- Βόλος -

Σε όλους τους νέους συναδέλφους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους
καθήκοντα!

- Σούρπη -

- Μάνδρα, Σούρπη -

Τάσος Θάνος

Τάσος
Θάνος
Αρετή Κατσαγεωργίου
a.thanos@loulisgroup.com
a.katsageorgiou@loulisgroup.com
2103473726
6944567131
2422077212 // 6951089750

a.katsageorgiou@loulisgroup.com
ipapath@yahoo.gr
2422077212 / 6951089750
6937156809

Λήδα
Μαλικέντζου
Βαγγέλης
Ζήρας
l.malikentzou@loulisgroup.com
v.ziras@loulisgroup.com
2421094545
6936137005
2310754412 // 6936788006

v.ziras@loulisgroup.com
poetic1972@gmail.com
2310754412 / 6936788006
2262082457

- Κερατσίνι - Κερατσίνι -

Χρήστος Τσουµάνης
Βάγια
∆άγγα
c.tsoumanis@loulisgroup.com
v.dagga@loulisgroup.com
6973777027
2104090172 / 6975901623

“Γιατί
προσθέτει
αξία στον
δικό µας ως
“Γιατί θα
µας βοηθήσει
να βελτιωθούµε
άνθρωπο...
Εσένα.”
επαγγελµατίες,
αλλά και ως άνθρωποι”

“Για
περιβάλλον
ανοικτής
επικοινωνίας
“Μεένα
στόχο
την ανάπτυξη,
βελτιωνόµαστε
που
στοχεύει
στη βελτίωση
όλων”
µέσω
της ενεργητικής
επικοινωνίας”

“Επικοινωνούµε και βελτιωνόµαστε µε
“Πάµε
µαζί!”
στόχο µπροστά…
την ανάπτυξή
µας”

- Κερατσίνι -

- Σούρπη -

- Θήβα -

Γιάννης Παπαθανασίου

∆ηµήτρης Αρέτης

ipapath@yahoo.gr
6937156809

poetic1972@gmail.com
2262082457

n.tamourantzis@loulisgroup.com
6951690604

“Αξιολογούµαστε, βελτιωνόµαστε,
γινόµαστε πιο αποδοτικοί”

“Ο σεβασµός στον συνάδελφο, µυστικό για
την εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού”

“Με στόχο τη βελτίωση – ανάπτυξή µας,
εξελισσόµαστε ατοµικά αλλά και οµαδικά”

- Σούρπη -

- Θεσσαλονίκη -

- Κερατσίνι -

Αρετή Κατσαγεωργίου

Βαγγέλης Ζήρας

Χρήστος Τσουµάνης

a.katsageorgiou@loulisgroup.com

v.ziras@loulisgroup.com

c.tsoumanis@loulisgroup.com

Νίκος Ταµουραντζής

- Θήβα - Βόλος -

- Κερατσίνι -

Βάγια ∆άγγα
v.dagga@loulisgroup.com
2104090172 / 6975901623

“Πάµε µπροστά… µαζί!”

- Κερατσίνι -

∆ηµήτρης
Αρέτης
Λήδα Μαλικέντζου

- Κερατσίνι
Νίκος
Ταµουραντζής
Βάγια ∆άγγα
n.tamourantzis@loulisgroup.com

“Ο“Για
σεβασµός
στον συνάδελφο,
µυστικό
για
ένα περιβάλλον
ανοικτής
επικοινωνίας
τηνπου
εύρυθµη
λειτουργία
του οργανισµού”
στοχεύει
στη βελτίωση
όλων”

“Με στόχο
τη βελτίωση
– ανάπτυξή µας,
2104090172
/ 6975901623
εξελισσόµαστε
ατοµικά
αλλά και οµαδικά”
“Πάµε µπροστά…
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poetic1972@gmail.com
l.malikentzou@loulisgroup.com
2262082457
2421094545 / 6936137005

- Θήβα -- Κερατσίνι

∆ηµήτρης
Αρέτης
Χρήστος
- Κερατσίνι -Τσουµάνης
c.tsoumanis@loulisgroup.com
poetic1972@gmail.com
Βάγια
∆άγγα
2262082457
6973777027

v.dagga@loulisgroup.com
“Ο
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συνάδελφο, µυστικό
“Επικοινωνούµε
και βελτιωνόµαστε
µε για
2104090172 / 6975901623
την εύρυθµη
λειτουργία
στόχο
την ανάπτυξή
µας” του οργανισµού”
“Πάµε µπροστά… µαζί!”

- Κερατσίνι - Κερατσίνι -

Χρήστος
Τσουµάνης
Νίκος Ταµουραντζής
c.tsoumanis@loulisgroup.com

n.tamourantzis@loulisgroup.com
6973777027
6951690604

“Επικοινωνούµε
και βελτιωνόµαστε
µε
“Με στόχο τη βελτίωση
– ανάπτυξή µας,
στόχο
την ανάπτυξή
µας”
εξελισσόµαστε
ατοµικά
αλλά και οµαδικά”

6951690604
v.dagga@loulisgroup.com

- Κερατσίνι -

Νίκος Ταµουραντζής
n.tamourantzis@loulisgroup.com
6951690604

“Με στόχο τη βελτίωση – ανάπτυξή µας,
εξελισσόµαστε ατοµικά αλλά και οµαδικά”

2021

Πιστοποιητικό Αειφορίας
Μέσω της αξιοποίησης των υπηρεσιών της CHEP Ελλάδος, πιστοποιούμε τη συνεισφορά της

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ

στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση ενός αειφόρου μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας.
Μαζί πετύχαμε το 2021:

+ Εξοικονόμηση δασικών πόρων

+ μείωση εκπομπών κατά

+ Μείωση αποβλήτων κατά

+ 32 δέντρα

+ 35.571 χλμ με φορτηγό

+ 2.452 απόβλητα ανά άτομο/ημέρα

33.155 dm³

Alejandro Tostado Loizaga
Senior Director, Sustainability
CHEP Europe

38.950 kg

3.190 kg

Παναγιώτης Στράντζαλης
Country General Manager
CHEP Greece

Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση πολλαπλές ανεξάρτητες αξιολογήσεις κύκλου ζωής (LCA) κατά ISO 14044, για την ευρωπαλέτα και μισοπάλετο CHEP έναντι του ισοδυνάμου παλετών
λευκής ξυλείας. Η ξυλεία της CHEP προέρχεται από δάση 100% πιστοποιημένης αειφορίας από το Forest Stewardship Council (FSC )και το Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC).

