Θέσεις εργασίας Μηχανικών
Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα έναν/μία Αρχιτέκτονα με
εμπειρία σε μελέτες, αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
info@kion-arch.gr(link sends e-mail).
Πολυεθνική εταιρία στην Ολλανδία παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,
επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους ή Ηλεκτρονικούς
Μηχανικούς, επιθυμητά πρόσφατα αποφοιτήσαντες από Πολυτεχνικά ιδρύματα, θα
πρέπει να μιλούν Αγγλικά ή Γερμανικά. Βιογραφικά σημειώματα Αγγλικά ή
Γερμανικά στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία
ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο Info@hrstrategy.gr(link sends e-mail)
(www.hrstrategy.gr)
Τεχνική Μελετητική Εταιρεία ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό. Εμπειρία στην εκπόνηση
μελετών για την έκδοση αδειών οικοδομής και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
εγκαταστάσεων (πρατήρια καυσίμων, συνεργεία, κτλ) θα εκτιμηθεί. Αποστολή
βιογραφικών στο email: k.kampouroglou@karanasios.com.gr(link sends e-mail) ή
στο fax: 2106854029.
Κατασκευαστική εταιρεία 4ης τάξης, ζητά Πολιτικό Μηχανικό διπλωματούχο με
εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, λογαριασμών, ΑΠΕ κ.λ.π και γνώση της
Νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων. Αποστολή Βιογραφικών στο email.: info1@odostsigos.gr(link sends e-mail) και fax: 210 2403123
Κατασκευαστική εταιρεία 4ης τάξης, ζητά Πολιτικό Μηχανικό διπλωματούχο ή
τεχνολόγο, με τουλάχιστον 5ετη εργοταξιακή εμπειρία σε έργα Οδοποιίας και
Συντήρησης Ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Αποστολή Βιογραφικών στο email.:
info1@odos-tsigos.gr(link sends e-mail) και fax: 210 2403123.
Τεχνική Εταιρία με βασική έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό,
τουλάχιστον διετούς εμπειρίας. Αποστολή βιογραφικών στο:
info@sidirodromika.gr(link sends e-mail)
Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά μηχανολόγο ΤΕΙ για
απασχόληση στην παραγωγή. Απαραίτητη καλή γνώση σχεδίου, συγκολλήσεων καθώς
και προϋπηρεσία σε μεταλλικές βιομηχανικές κατασκευές, ή σε μεταλλικά κτίρια.
Επιθυμητή η γνώση γερμανικών. Ικανότητα στον συντονισμό και στην διαχείριση
πόρων. Αποστολή βιογραφικών στο technos@otenet.gr(link sends e-mail) Φαξ:
2105574460. Τηλ: 2105574461
Ζητείται Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΕΙ από τεχνική εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση
η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά: info@proelta.gr
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να
προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έως ετήσιας κατ΄αρχήν διάρκειας, με
δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς
καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου

διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό
προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ΠΕ
– Αποδεδειγμένη οκταετής (8) εργασιακή εμπειρία στην εκπόνηση ή/και
αξιολόγηση ενεργειακών/περιβαλλοντικών μελετών – στρατηγικών μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων- ενεργειακών επενδυτικών σχεδίων στο ΠΛΑΊΣΙΟ
συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Προγραμμάτων.
– Άριστη γνώση (πιστοποιημένη) της αγγλικής γλώσσας.
– Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον WINDOWS, Microsoft office (WORD,
EXCEL κλπ.)
– Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΠΕ)
– Αποδεδειγμένη τριετής (3) εργασιακή εμπειρία σε θέματα φωτισμού με έμφαση
στην αξιολόγηση/έλεγχο Η/Μ μελετών και τευχών δημοπράτησης.
– Άριστη γνώση (πιστοποιημένη) της αγγλικής γλώσσας.
– Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office (WORD,
EXCEL κλπ.) και προγραμματισμό σε περιβάλλον Microsoft Excel.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο
τηλέφωνο 210 6603300.
Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr

