Θέσεις εργασίας Μηχανικών
- Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά για πλήρη απασχόληση Μηχανολόγο Μηχανικό
5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας . Απαιτείται εμπειρία στην μελέτη Η/Μ
εγκαταστάσεων και άριστη γνώση 4Μ, AUTOCAD κατασκευής και κοστολόγησης Η/Μ
εγκαταστάσεων. Επικοινωνια- αποστολη βιογραφικων: e MAIL:
info@entekton.gr(link sends e-mail)
- Εκδηλωση ενδιαφεροντος για συνεργασια: 1. Τοπογράφος με εμπειρια στην
υπαιθρο για αποτυπωση, εξαρτηση κρατικου δικτυου. 2. Αρχιτέκτων με εμπειρια
στις μελετες-3d και διακινηση φακελου στην πολεοδομια. Email:
info@ikakaris.gr(link sends e-mail)
- Το γραφείο EKT, επιθυμεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Ελάχιστες
προϋποθέσεις: πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού. 3+ χρόνια επαγγελματικής
εμπειρίας σε αρχιτεκτονικό γραφείο. Γνώση 2D/3D: Rhino/Grasshopper, AutoCAD,
3D Studio Max, V-ray. Γνώση Photoshop, Illustrator, In design. Γνώση ΒΙΜ
Revit ή Archicad ωφέλιμη αλλα όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών μαζί με
portfolio στο email: katsikas.consulting@gmail.com(link sends e-mail)
- Ζητείται Τεχνολόγος Μηχανολόγος απο εταιρεία αντλιών για την δημιουργία
προσφορών /διαχείριση παραγγελιών ανταλλακτικών. Προαπαιτούμενα: Αριστη γνώση
αγγλικών και γαλλικών. Προηγούμενη εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων θα συνεκτιμηθεί
. Σας παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλ.διεύθυνση
Evie.kamboukou@itt.com(link sends e-mail) με θέμα «ΤΕΙ1»
- Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι., από τεχνική εταιρεία στην Θήβα με
εμπειρία στα δημόσια έργα και συγκεκριμένα, επίβλεψη- Κατασκευή, λογαριασμοί,
επιμετρήσεις, Α.Π.Ε.,ΠΚΝΤΜΕ, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσία,
γνώση προγράμματος (εργολήπτη-autocad). Επικοινωνία στο mail:
constructionsthiva@gmail.com(link sends e-mail)
- Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πωλήσεων Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα
αγγλικά, υπολογιστές και εμπειρία σε πωλήσεις B2B για την εξυπηρέτηση του
πελατολογίου της εταιρίας όσο και την ανάπτυξη νέων πελατών. Η εταιρία
προσφέρει εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο. Βιογραφικά
Info@hrstrategy.gr(link sends e-mail)
- Ηλεκτρολόγο-Ηλεκτρονικό Εγκαταστάτη Με γνώσεις αγγλικών και υπολογιστών, με
εμπειρία στις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας ή ηλεκτρονικών συστημάτων
και να διαθέτουν άδεια security Β΄τάξεως. Επιθυμητή είναι η προϋπηρεσία σε
μεγάλα έργα που απαιτούν πολυήμερη απασχόληση σε βιομηχανικούς ή άλλους
επαγγελματικούς χώρους. Εργασία πενθήμερη. Βιογραφικά Info@hrstrategy.gr(link
sends e-mail)
- Ζητούνται Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί AEI για πλήρη απασχόληση,
από τεχνική εταιρεία στην Καλλιθέα. Απαραίτητες γνώσεις: Προγράμματα 4Μ για

Η/Μ εφαρμογές, AutoCAD, MS Office και Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών στο
email: kakourib@otenet.gr(link sends e-mail).
- Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα αναζητεί μηχανικό, μέλος Τ.Ε.Ε., γνώσεις
Γ.Ο.Κ., Ν.Ο.Κ., Ν. 4178/13, για τακτοποίηση αυθαιρέτων, για μόνιμη και
αποκλειστική συνεργασία. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Αποστολή βιογραφικών στο
property@alsvit.com(link sends e-mail)
- Ζητείται μηχανικός-εργοδηγός interiors, αποδεδειγμένης εμπειρίας. Συστάσεις
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών και συστατικών επιστολών στο e-mail:
mpap@hyperion-sa.gr(link sends e-mail)
- Τεχνική εταιρεία αναζητεί μηχανικό, μέλος Τ.Ε.Ε., γνώσεις Γ.Ο.Κ., Ν.Ο.Κ.,
Ν. 4178/13, για τακτοποίηση αυθαιρέτων, για μόνιμη και αποκλειστική
συνεργασία. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Αποστολή βιογραφικών στο
property@alsvit.com(link sends e-mail)
- Μεταλλειολόγος Μηχανικός ζητείται για επίβλεψη έργου γεωτρήσεων στο
μεταλλείο Μαύρων Πετρών του Ελληνικού Χρυσού στη Χαλκιδική. Αποστολή
βιογραφικών στο e-mail : geotest03@gmail.com(link sends e-mail)
- Σύμβουλοι Διαχείρισης Έργων με ειδίκευση στη διαχείριση συμβάσεων,
διαχείριση απαιτήσεων και επίλυση διαφορών ζητά νέους μηχανικούς ΑΕΙ για
συνεργασία. Απαραίτητα η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση H/Y. Τηλ. 211 0125031,
Fax 211 0125031, Email: info@promas.gr(link sends e-mail)
- Η SBLC Ltd αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό με σκοπό την μελέτη , αδειοδότηση,
επίβλεψη κτιρίων με έμφαση σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Γνώση
AutoCad, 3D, illustrator κ.λ.π σχεδιαστικά προγράμματα. Εμπειρία τουλάχιστον
8 ετών, κάτοχος ΤΕΕ. Βιογραφικά στο hr@sblc.gr(link sends e-mail)
- Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός Α) με άπταιστη γνώση γερμανικών,
και β) με εμπειρία σε έργα δικτύων, για να εργασθεί ως εργοταξιάρχηςΥπεύθυνος έργου στη Γερμανία σε Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. Τηλ.
Επικοινωνίας: 6974435464, κ. Στυλιανίδης

