Θέσεις εργασίας Μηχανικών
1. Αρχιτεκτονικό – τεχνικό γραφείο στο Αίγιο αναζητεί:- Αρχιτέκτονα ή
Πολιτικό Μηχανικό. Προσόντα Υποψηφίου/ας: – Εμπειρία σε τεχνικό γραφείο –
Ξένες γλώσσες – Ηλικίας έως 30 ετών – Επιθυμητά μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών.Αποστολή βιογραφικού:aigiotexnikografeio@gmail.com
2. H εταιρεία “Αλεξάκης” στο Μενίδι Αττικής αναζητά: – Μηχανολόγο
Μηχανικό. Προσόντα υποψήφιου: – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας –
Προηγούμενη εμπειρία σε βιομηχανίες ζύμης ή αρτοσκευασμάτων επιθυμητή – Καλή
γνώση Αγγλικών – Καλή γνώση χρήσης Η/Υ – Ηλικίας έως 45 ετών. Για
περισσότερες πληροφορίες: http://www.alexakis-pittes.gr/index.php/el/ Για
αποστολή βιογραφικού: sales@alexakis-pittes.gr
3. Μηχανικός σε τεχνική εταιρεία στην Λιβαδειά. Απαραίτητα προσόντα: – Πτυχίο
Μηχανικού ειδικότητας: Αρχιτεκτονικής, Δομικών Έργων, Πολιτικού Μηχανικού
κλπ – Εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα (Autocad & ArchiCAD). Τηλ.
επικοινωνία: 6972338281 ή αποστολή βιογραφικού: j.gkigkelos@gmail.com
4. Τεχνικό γραφείο ζήτα ευχάριστο, επικοινωνιακό και δραστήριο άτομο για
μελέτη, επίβλεψη, πολεοδομία κλπ. Επιθυμητή γνώση 3d σχεδίασης, ΓΟΚ και του
Ν.4178/13. Δεν απαιτείται εμπειρία. Επικοινωνήστε μαζί μας
στοdionikgreen@yahoo.com(link sends e-mail)
5. Για την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην Ρόδο, ζητούνται μηχανικοί
για την στελέχωση εργοταξίου με τις εξής εδικότητες: Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί
Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Απαραίτητη τουλάχιστον 10ετής εμπειρία.
Αποστολή Βιογραφικών:Φ .&Κ. ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ Ο.Ε.- email: info@kydoniatis.gr(link
sends e-mail) -Τηλ. 2102801060
6. Τεχνικό γραφείο στην Κηφισιά ζητά Αρχιτέκτων μηχανικό, απαραίτητα:
μέλοςΤΕΕ , Autocad, Revit, Φωτορεαλισμό, μικρή εμπειρία στις άδειες δομ.
Βιογραφικά και δείγματα εργασίας: panzafeir@yahoo.com(link sends e-mail)
7. Η τεχνική εταιρεία ΜΕΚ Ο.Ε., ζητά Πολιτικό Μηχανικό για άμεση εργασία σε
μεγάλο κτιριακό έργο στη Φλώρινα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε εργοταξιακή
εμπερία κατασκευής καταστημάτων. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας
στο e-mail: logistirio@mek-group.gr(link sends e-mail). Τηλέφωνα επικοινωνίας
σταθ. 2310 244 447
8. Η τεχνική εταιρεία ΜΕΚ Ο.Ε., ζητά Ηλεκτρολόγο/ Μηχανολόγο Μηχανικό ή
Μηχανολόγο Τ.Ε. για άμεση εργασία σε μεγάλο κτιριακό έργο στη Φλώρινα. Θα
δοθεί προτεραιότητα σε εργοταξιακή εμπερία κατασκευής καταστημάτων.
Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο e-mail: logistirio@mekgroup.gr(link sends e-mail). Τηλέφωνα επικοινωνίας σταθ. 2310 244 447.
9. Ζητείται μηχανικός λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων με εξειδίκευση
σε συστήματα βάσεων δεδομένων και τεχνικές διαχείρισης σύνθετης πληροφορίας

για επιστημονικές εφαρμογές στον τομέα του περιβάλλοντος, άριστη γνώση
αγγλικών και εμπειρία σε εκπόνηση ερευνητικών έργων και δράσεων καινοτομιών.
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:romasvag@emvis.gr(link sends e-mail), τηλ
2106528078.
10. Ζητείται μηχανικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα της
διαχείρισης υδατικών πόρων και περιβάλλοντος, άριστη γνώση αγγλικών και
εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών έργων και δράσεων καινοτομιών. Αποστολή
βιογραφικών στη διεύθυνση: romasvag@emvis.gr(link sends e-mail), τηλ
2106528078.

