Θέσεις Εργασίας Μηχανικών (15/4/2016)
- Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. με έδρα Θεσσαλονίκη, ζητά απόφοιτους ΑΕΙ Πληροφορικής (ή
συναφούς τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικοί Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Επιστήμης Υπολογιστών/Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κλπ) με συμπληρωμένη πενταετία από κτήση πτυχίου.
Βιογραφικά: info@sxediasmos-sa.gr(link sends e-mail) με θέμα Πληροφορικοί_ΚΤ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ
- Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία 6ης τάξης αναζητά Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
(κατά προτίμηση μηχανολόγο ή χημικό) για την στελέχωση του τμήματος
Προμηθειών. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών
και εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Word, Excel). To mail στο οποίο οι
ενδιαφερόμενοι θα στείλουν τα βιογραφικά τους είναι
το info@kkourtidis.gr(link sends e-mail)
- Γραφείο στατικών μελετών ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό
με 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών τεχνικών και κτιριακών έργων και
μεταλλικών κατασκευών. Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Sofistik.
Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνσηjobs@lithos.com.gr(link sends e-mail)
- Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών ΑΤΕΝ architects αναζητά: α) Αρχιτέκτονες,
10ετούς εμπειρίας και β) Σχεδιαστές, απαραίτητα με γνώσεις BIM, Revit,
AutoCad & Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο email: cv@atenet.gr(link sends e-mail)
- Ο οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean αναζητά μηχανικό
(πολιτικό, περιβαλλόντος ή αρχιτέκτονα) με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε
υδραυλικά έργα σε πόλεις και διαχείριση προγραμμάτων, με άριστα αγγλικά για
πλήρη απασχόληση 2 ετών. Προθεσμία: 25 Απριλίου. Επικοινωνία: 2103247267,
εσωτ. 303 κα. Καρκά
- Ζητείται αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός με γνώση autocad 2d-3D για
συνεργασία (σχεδιασμός ,διεκπεραίωση , αποτυπώσεις ) σε αυθαίρετα
,οικοδομικές άδειες , άδειες υγειονομικού . Απαραίτητη γνώση σύνταξης
τοπογραφικών διαγραμμάτων. Δυνατότητα ενεργειακών επιθεωρήσεων επιθυμητή .
Περιοχή Παγκράτι . Τηλ. Επικοινωνίας 6944830026 2107560382
- Ζητούνται από την ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. με έδρα Θεσσαλονίκη Τοπογράφοι Μηχανικοί
που να έχουν συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του πτυχίου τους για
συνεργασία στο Εθνικό Κτηματολογίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι
απαραίτητα απόφοιτοι ΑΕΙ και να πληρούν το κριτήριο της τετραετίας.
Βιογραφικά με θέμα Τοπογράφοι_ΚΤ στοv.tsavdaroglou@sxediasmos-sa.gr
- Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες
επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την

υποβολή σχετικής αίτησης.

