
 
 

ΟΜΙΛΟΣ FDL GROUP 
 

 

O Όμιλος FDL, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στον 

κλάδο των logistics, ζητά δρομολογητή για την περιοχή της 

Αττικής. 

 

Η FOODLINK αποτελεί τη μητρική εταιρία του Ομίλου FDL. Με ιστορία 22 

χρόνια, είναι πλέον μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των 

logistics. Στο πελατολόγιο του ομίλου υπάρχουν πολλές  από τις 

μεγαλύτερες και πιο γνωστές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες,: 

τρόφιμου και ποτού, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, καπνικών 

προϊόντων, κινητών και gadgets, ρούχων κ.α.  

Βασιζόμενη σε μία ισχυρή ομάδα έμπειρων διοικητικών στελεχών, κατέχει 

σήμερα ηγετική θέση μεταξύ των εταιριών του χώρου, ενώ αποτελεί τη 

μοναδική εταιρία logistics εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στον Όμιλο FDL αναγνωρίζουμε τους 

ανθρώπους μας ως τον βασικότερο παράγοντα της επιτυχούς πορείας 

μας. 

Πιστεύουμε ότι μέσα από την ατομική εξέλιξη του κάθε εργαζομένου 

διαμορφώνεται η εταιρική μας κουλτούρα ενώ ταυτόχρονα 

παραμένουμε προσανατολισμένοι στη επίτευξη των εταιρικών μας 

στόχων. 

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην λειτουργία ενός οργανισμού που 

πειθαρχεί, επικοινωνεί, συνδημιουργεί, αναπτύσσεται, εξελίσσει και 

εξελίσσεται παράλληλα με τους ανθρώπους του. Εφαρμόζουμε 

προγράμματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης, δίνουμε κίνητρα και 

στόχους και λειτουργούμε ομαδικά σε ένα φρέσκο και ανοιχτό 

εργασιακό περιβάλλον. Στοχεύουμε σε συνεχή ανάπτυξη με βασική αρχή 

το να κάνουμε όλοι, κάθε μέρα ένα βήμα μπροστά και να γινόμαστε 

καλύτερη στη δουλειά μας και στο αποτέλεσμα. 

Δώσε στο μέλλον σου αξία και προοπτική και μπες στην καλύτερη 

ομάδα της FDL ! 

 

 

 

 

 



 
 

 

Δρομολογητής (κωδ:) 

Περιγραφή Καθηκόντων 

 Προγραμματισμός και παρακολούθηση υλοποίησης 

καθημερινών δρομολογίων με χρήση εξελιγμένου συστήματος 

δρομολόγησης 

 Τήρηση των προγραμμάτων παράδοσης και των δεικτών 

πλήρωσης των φορτηγών που έχει θεσπίσει η εταιρεία 

 Επικοινωνία με οδηγούς και τηλεφωνικό κέντρο για την 

ενημέρωση και αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των δρομολογίων 

 Συλλογή στοιχείων και ενημέρωση συστήματος με τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τα δρομολόγια και τις παραδόσεις 

 Δυνατότητα εργασίας και σε απογευματινή βάρδια 

Απαιτούμενες Γνώσεις 

 Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ- Ιδ. Σχολής με θετική κατεύθυνση 

(εξειδικευμένη εκπαίδευση σε αντικείμενο σχετικό με την 

εφοδιαστική αλυσίδα θα εκτιμηθεί)  

 Απαραίτητη προϋπηρεσία (2-3 έτη) σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε 

3PL εταιρία 

 Εμπειρία σε χρήση ERP  

 Πολύ καλή χρήση MS Office/Excel 

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Προσωπικές Δεξιότητες 

 Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 

 Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων 

 Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

 Συνεργατικός χαρακτήρας, με ομαδικό πνεύμα 

Η Εταιρία Προσφέρει: 

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

 Δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης 

Διαρκή εκπαίδευση και παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου 

 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: hr@fdlgroup.gr, T: 210-5517700, F: 210 55 97 621 

Επισκεφθείτε μας στην εταιρική ιστοσελίδα http://www.fdlgroup.gr/ 

http://www.fdlgroup.gr/

