Θέσεις εργασίας Mηχανικών
- Η Miltech Hellas A.E, ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Μηχανλολογό
μηχανικό ή φυσικό με εξειδίκευση στη σχεδίαση Οπτικών. Αντικείμενο εργασίας:
Σχεδίαση & Ανάπτυξη Ηλεκτρο-Οπτικών Συστημάτων, Απαιτούμενα προσόντα:Πτυχίο
ΑΕΙ, Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ’ριστη γνώση οπτικών εργαλείων CAD,
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mfou@miltech.gr
- Ζητείται τοπογράφος μηχανικός ή τεχνολόγος για περιστασιακές εργασίες
τοπογραφικών αποτυπώσεων εντός και εκτός Αθηνών. Εμπειρία στο χειρισμό
τοπογραφικών οργάνων επιθυμητή. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο
email: dgeomet@gmail.com
- Ο Όμιλος εταιρειών J&P-ΑΒΑΞ ζητά Process Engineer, κατά προτίμηση
Μηχανολόγο Μηχανικό. Απαραίτητη ελάχιστη 5ετής εμπειρία σε προσομοιώσεις
θερμικών κύκλων (χρήση THERMOFLOW), σχεδιασμό περιφερειακών συστημάτων,
P&IDs, process and functional control descriptions σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
διπλού καυσίμου, με άριστη γνώση προτύπων ASME. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία
πεδίου και διαχείριση συμβολαίων. Βιογραφικά:tmavrokefalidou@jp-avax.gr,
κωδικός «Θερμικός 2».
- O Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ (Ενεργειακό) ζητά: Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς καθώς και Μηχανικούς Αυτοματισμών με 3 έως 5 χρόνια αποδεδειγμένη
εμπειρία σε δοκιμές θέσης σε λειτουργία (commissioning) αεροστροβίλων,
λεβήτων, ατμοστροβίλων, αντλιών, βανών και βοηθητικών συστημάτων σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και λειτουργία των παραπάνω συστημάτων.
Βιογραφικά:tmavrokefalidou@jp-avax.gr. Κωδικός «COMMISSIONING-2»
- O Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ (Ενεργειακό) ζητά: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ μηχανικό με σοβαρή
εμπειρία σε μελέτες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σχετικές με
βραχυκυκλώματα, ροή φορτίου, εκκίνηση κινητήρων, απόρριψη/εκκίνηση φορτίου,
συντονισμό μονώσεων, ρυθμίσεων των μέσων προστασίας και επιλεκτικότητας,
ανάλυση σφαλμάτων/διαταραχών, interlocking/intertrip scenarios. Βιογραφικά:
κα. Μαυροκεφαλίδουtmavrokefalidou@jp-avax.grΚωδικός «Electrical-3»
- O Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ (Ενεργειακό) ζητά: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΕΙ με πιθανή εμπειρία σε
μελέτη κατασκευής διανομών Μέσης, Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικές Προστασίες,
χειρισμό Neplan, μελέτη Λειτουργίας και Συντήρησης
ηλεκτρολογικών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ο βαθμός πτυχίου θα εκτιμηθεί
ιδιαιτέρως. Βιογραφικά: κα. Μαυροκεφαλίδουtmavrokefalidou@jp-avax.gr .Κωδικός
«Electrical-4»
- O Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυνση) ζητά: μηχανολόγους μηχανικούς με 3
έως 5 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη μελετών μεγάλων
μεταλλικών κατασκευών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδων
υγροποιημένου αερίου. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Autocad, Tekla, Revit,
Microstation και σε τρισδιάστατο σχεδιασμό. Βιογραφικά: tmavrokefalidou@jp-

avax.gr, φαξ: 210-6196801. Κωδικός «STEEL STRUCTURES-2»
- O Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυνση) ζητά: μηχανολόγους μηχανικούς με 3
έως 5 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανέγερση σωληνώσεων, λέβητες,
αεροστροβίλους, ατμοστροβίλους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιθυμητή εμπειρία σε ποιοτικό έλεγχο σωληνώσεων και τμημάτων πιέσεως.
Βιογραφικά: tmavrokefalidou@jp-avax.gr, φαξ: 210-6196801. Κωδικός
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ-2»
- Ο Όμιλος εταιρειών J&P-ΑΒΑΞ ζητά Piping Engineer. Απαιτείται ελάχιστη 3ετής
εμπειρία σε σχεδιασμό σωληνώσεων βιομηχανικών�ενεργειακών έργων με PDS, PDMS,
Plantspace ή Autoplant. Επιθυμητή γνώση διεθνών προτύπων-κωδίκων (ASME/EN
codes&standards).Απαραίτητη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Κα
Μαυροκεφαλίδου,tmavrokefalidou@jp-avax.gr, κωδικός «PE-2».
- Ο Όμιλος εταιρειών J&P-ΑΒΑΞ ζητά Pipe Stress Engineer. Απαιτείται ελάχιστη
3ετής εμπειρία σε μελέτη ανάλυσης τάσεων & σχεδιασμό σωληνώσεων
βιομηχανικών�ενεργειακών έργων με ROHR2, Caesar II, μελέτη/σχεδιασμό
στηριγμάτων αντίστοιχων σωληνώσεων. Απαραίτητη καλή γνώση Autocad, αγγλικής
γλώσσας. Κα Μαυροκεφαλίδου,tmavrokefalidou@jp-avax.gr, κωδικός «PSE-2».
- Ο Όμιλος J&P-AΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυνση) ζητά Μηχανικό Αυτοματισμών
(Instrumentation & Control) με εργοταξιακή εμπειρία τοποθέτησης οργάνων,
έλεγχο και θέση σε λειτουργία DCS και PLC, κατανόηση λογικών και
ηλεκτρολογικών διαγραμμάτων, δικτύων. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε έργα
θερμοηλεκτρικών και LNG σταθμών. Βιογραφικά:tmavrokefalidou@jp-avax.gr.
Κωδικός «Μηχανικός Αυτοματισμών-1»

