Θέσεις εργασίας μηχανικών (16-1-2017)
- Τεχνική εταιρεία, ζητά Πολιτικό Μηχανικό, για ιδιωτικά έργα στην Αττική.
Απαιτούμενα προσόντα: Πενταετής τουλάχιστον εργοταξιακή εμπειρία σε Επίβλεψη
– Διαχείριση – Κατασκευή Ιδιωτικών έργων με ιδιαίτερες απαιτήσεις
ποιότητας.Γνώση Αγγλικών. Καλή χρήση Η/Υ. Βιογραφικό στο
melka@melkaltd.gr(link sends e-mail) η το fax: 210-6718310
- Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ενδιαφέρεται να προσλάβει τοπογραφο ή πολιτικο
μηχανικο (ΠΕ) για το υποκατάστημα της Δράμας. Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία
στο πεδίο των μελετών, της τοπογραφικής χαρτογραφίας και άριστη γνώση
Autocad. Αποστολή βιογραφικών στο cv@iktinos.gr(link sends e-mail).
Επικοινωνία: τηλ. 25210 45683, φαξ 25210 35520
- Ζητούνται Μηχανικοί από τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, με καλή γνώση
προγραμμάτων TEKLA και REVIT. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mavrakissa.gr(link sends e-mail)
- Ζητείται Σχεδιάστρια-Σχεδιαστής /Αρχιτέκτονας με δεκαετή (10) εμπειρία,
αρίστη γνώση AutoCAD, Word, Excel, θα συνεκτιμηθεί η άριστη γνώση Αγγλικών.
Διάρκεια εργασία Έξι (6) Μήνες Για πληροφορίες : τηλ. 2106423190, ώρες 10:0016:00 Αποστολή βιογραφικού : mebika@tee.gr(link sends e-mail)
- Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία και γνώση σε μελέτες
αρχιτεκτονικών, στατικών, έκδοση αδειών δόμησης, Ν.4178/2013, προμετρήσεις,
επιμετρήσεις, κοστολόγια, προσφορές, εργοταξιακή εμπειρία, καλή γνώση χρήσης
υπολογιστή και ms office. Εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση
τουριστικών καταλυμάτων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Αποστολή βιογραφικών
engineerml16@gmail.com(link sends e-mail)
- Ζητείται Πολ. Μηχανικός η ΤΕΙ Δομικών Έργων με εμπειρία σε αποτύπωση
κτιρίων, οικοπέδων, σχεδίαση αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών και σε
τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Επίσης με σχετική εμπειρία στη σύνταξη φακέλων
αδειών δόμησης για πολεοδομία κλπ. Περιοχή Κυκλάδες. Τηλ.. Ώρες επικοινωνίας
18:00-21:00. email: gkacima@yahoo.gr(link sends e-mail)
- Η εταιρεία Nippon-Δ.Μαυρογένης αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων για την ανάπτυξη
δικτύου πωλήσεων με κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες, με B2B πελάτες
και με δίκτυο αντιπροσώπων. Απόφοιτος Πολυτεχνείου Μηχανολογικής κατεύθυνσης
και εμπειρία στην πώληση τουλάχιστον 6 χρόνων και τουλάχιστον 2 χρόνων στην
πώληση HVAC. Βιογραφικά στο mtsoukia@nipponsa.gr(link sends e-mail)
- Ζητείται αρχιτέκτων/ισσα ή διακοσμητής/τρια για εργασία σε εμπορική εταιρία
αρχιτεκτονικού φωτισμού στο μελετητικό τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση καλή
γνώση Autocad, βασική γνώση Indesign και καλή γνώση αγγλικών. Θα εκτιμηθούν
γνώσεις φωτισμού, λοιπών σχεδιαστικών προγραμμάτων και ξένων γλωσσών. Περιοχή
βόρεια προάστια. Αποστείλετε βιογραφικό και portfolio στο info@f93.gr
- Μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει έμπειρο πολιτικό

μηχανικό για την θέση: Senior Procurement engineer (Saudi Arabia).
Απαιτούνται γνώση Αγγλικών, διαπραγματευτικές ικανότητες, γνώση προτύπων
ποιότητας υλικών.
Βιογραφικά: info.saltd.group@gmail.com(link sends e-mail) έως 31/01/17
- Από τους ΜΟΒ αρχιτέκτονες ζητείται αρχιτέκτονας με μεγάλη ευχέρεια στη
χρήση Rhino, Vray, Autocad, Photoshop, MSoffice και άριστη γνώση Αγγλικών
(proficiency) για συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Αποστολή βιογραφικών
και portfolio στο email: info@mobarchitects.gr(link sends e-mail)
- Η ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητά να προσλάβει Κοστολόγο Πολιτικό Μηχανικό.
Προφίλ υποψηφίου: Πτυχίο Τεχνικής Κατεύθυνσης (ΤΕΙ ή ΑΕΙ), Τουλάχιστον 10
χρόνια εμπειρίας σε κατασκευές και κοστολογήσεις Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων,
Όρεξη για εντατική δουλειά, Οργανωτικό και μεθοδικό τρόπο εργασίας. Οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
στο e-mail: hr1@ballian.gr
- Η τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία “THALIS ES SA” στο Ηράκλειο αναζητεί
Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με σχετική εμπειρία σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις και αντλιοστάσια. Ηλικίας έως 35 ετών. Αποστολή βιογραφικού στο
fax: 2810331240.

