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• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για θέσεις 
ερευνητών στα ερευνητικά προγράμ-
ματα FP7: 3DTVS και IMPART, στο 
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και 
Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πλη-
ροφορικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Προφίλ του 
εργαστηρίου και σχετικές πληροφορί-
ες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 
http://www.aiia.csd.auth.gr
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΕΙ από 
την εταιρεία Φωτοβολταϊκών Συστη-
μάτων Sunrise Photovoltaic Systems, 
για τα γραφεία της στον Βόλο. Πλη-
ροφορίες 2106100320 και στο info@
sunrisepv.gr
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ 
από εταιρεία Α.Π.Ε. κατ’ αποκοπήν. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, εμπειρία 
Φωτοβολταϊκών Βιομάζας, εμπειρία 
εργοταξιακή. Παρέχεται Bonus. Πλη-
ροφορίες και βιογραφικά: dramalis@
sunwindenergy.gr
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ από 
εταιρεία info METRICS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ στα πλαίσια του έρ-
γου WiFoSAK . Βιογραφικά : info@
infometrics.gr 
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με με-
γάλη εμπειρία στην κατασκευή σχε-
διασμό και συντήρηση Φ/Β πάρκων. 
Επιπλέον γνώσεις Η/Υ υποστήριξης 
εταιρικού δικτύου θα θεωρηθούν προ-
σόν 2310-448002 6977999153 info@
sungate.com.gr
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από εταιρεία παροχής 
Ολοκληρωμένων Τεχνικών και Συμ-
βουλευτικών Υπηρεσιών με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, Βασ. Όλγας 23.  Βιογρα-
φικά: info@gpeng.gr 
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, χρή-
ση 3D/2D σχεδιαστικών προγραμμά-
των, άριστη χρήση Αγγλικών. Αιτήσεις 
στο tmpr012013@yahoo.gr
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ για 
πωλήσεις  από την Εταιρεία ΤΕΜΠΑ 
Α.Ε. στην Αθήνα. Πληρ. : www.tempa.
gr.
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από 
ναυτιλιακή εταιρεία bulk carriers στον 
Πειραιά, με πολύ καλή γνώση αγγλικών 
και απαραίτητη μίνιμουμ προϋπηρεσία 
2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση Αποστολή 
βιογραφικών hr.shippersonel@yahoo.
com.
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ για 
προϊστάμενος παραγωγής σε εργοστά-
σιο επίπλων. Απαραίτητη αντίστοιχη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο ps@
indinf.gr Fax: 2310-552006
•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από το 
Μητροπολιτικό Κολέγιο (Metropolitan 
College) (κωδ. θέσ. ENG13). Οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να έχουν μεταπτυ-
χιακό ή ακόμα και διδακτορικό τίτλο 
σπουδών, διδακτική πείρα και να είναι 
γνώστες του βρετανικού συστήματος 
ανώτατης εκπαίδευσης. Επιθυμητή 
είναι η προϋπηρεσία στο χώρο της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης. Βιογραφικά, 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, στο 
info@amc.edu.gr
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με 
εμπειρία σε τεχνικές εταιρείες ή στη 
συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων 
από τη SPACE HELLAS. Απαραίτητη 
5ετής εμπειρία. Αποστολή βιογραφι-
κών στο sbab@space.gr και στο τηλ. 
2310-502020.
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-
ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από τη «Synchem». 
Απαραίτητα προσόντα είναι το αντί-
στοιχο πτυχίο ΑΕΙ και η τριετής προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο jobs@
sychem.gr ή στο fax 210 6084942, με 
κωδικό ΑΛ1
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από 
Βιομηχανία για άμεση πρόσληψη. 
Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο Μη-
χανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής 
Σχολής. Καλή γνώση Microsoft Office. 
Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γερμα-
νικής γλώσσας. Προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 3 χρόνων σε βιομηχανικό περι-
βάλλον και στον τομέα των πωλήσεων. 
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικότητα, 
μεθοδικότητα. Ηλικία έως 40 ετών. 
Πληρ.: career@uth.gr. Πηγή: http://
www.careerbuilder.eu/
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από 
Ανώνυμη και Εμπορική και Βιομηχα-
νική Εταιρία, δυναμική και διαρκώς 
αναπτυσσόμενη, με ηγετική θέση στον 
κλάδο της και Διεθνή παρουσία, για το 
Τμήμα πωλήσεων. Πληρ.: career@uth.
gr. Πηγή: http://www.careerbuilder.
eu/
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με 
γνώσεις αντιστάθμισης ισχύος, φίλ-
τρων αρμονικών, προγραμμάτων plcκαι 
αγγλικών, από την Εταιρεία εξοικονό-
μησης ενέργειας SMART POWER. Βι-
ογραφικά  στο φαξ 2310 766271
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ από  
«ΒΕΤΑ CAE Systems S.A.», εταιρεία 
εξέλιξης συστημάτων λογισμικού και 
συγκεκριμένα: Software Engineer 
(SE-OPENGL) και έναν Junior 
Software Developer (GD-SCI). Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολο-
κληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις και να γνωρίζουν αγγλικά. 
Επιπλέον, για το Software Engineer 
απαραίτητα είναι το πτυχίο Πολυτε-
χνικής Σχολής ή Πληροφορικής, η 
εμπειρία προγραμματισμού C ή C++ 
και OpenGL και η γνώση OpenGL API. 
Για τον Junior Software Developer 
απαιτούνται το πτυχίο ΑΕΙ, η γνώση 
C++, υπολογιστικής γεωμετρίας, CAD 
και γεωμετρικών πυρήνων. Βιογραφι-
κά στο cv@beta-cae.gr 
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για 
απασχόληση  στη Βόρεια και Νότια  
Αμερική, την Ευρώπη, αλλά και την 
Ασία από πολυεθνική εταιρεία  
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και 
τεχνολογικών λύσεων γραφείου.
Πληρ.:hp.taleo.net/careersection/2/
joblist.ftl.
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ από 
την  PCC HELLAS (www.pccint.eu) για 
Microsoft. NET Developer. Οι κατάλ-

ληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν Πτυ-
χίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, 
Μηχανικών ή ισοδύναμο, να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) 
και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας. Καθήκοντα: Συντήρηση και ανά-
πτυξη in-house λύσεις και υπηρεσίες 
χρησιμοποιώντας ASP.NET, C #. NET 
και Microsoft SQL server. Αποστολή 
βιογραφικών στο cv@pccint.eu.
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ως εξωτερικοί συ-
νεργάτες από την εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών εξοικονόμησης ρεύματος 
Energo. Συγκεκριμένα:  δύο πωλητές 
HORECA, δύο μηχανικοί πωλήσεων 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δύο 
μηχανικοί πωλήσεων, δύο μηχανικοί 
πωλήσεων βιομηχανικών εγκαταστά-
σεων και δύο ηλεκτρολόγοι πωλητές. 
Βιογραφικά στο jobs@energo.com.
gr, με τους κωδικούς: πωλητές - Π2, 
πωλητές ho.re.ca - HO.RE.CA, μηχανι-
κοί βιομηχανικών - ΜΠΒΕ2, μηχανικοί 
ηλεκτρολογικών - ΜΠΗΕ2, μηχανικοί 
πωλήσεων - ΜΠ2, ηλεκτρολόγος πω-
λητής -ΗΠ2.
• ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΙ –Προγραμματιστή 
C#  από την Εταιρεία ΠΛΑΣΙΣ Ενερ-
γειακή Α..Ε.  Βιογραφικά στο φαξ: 210 
8053001
• ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ από τη 
ναυτιλιακή εταιρεία ALLSEAS MARINE 
S.A. Πληρ.: humanresources@allseas.
gr
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ από τεχνικό 
γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. 
Τηλ. 2310 254437, Fax 2310 279100, 
email: tech.grafeio@gmail.com.
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μεταλ-
λικών κατασκευών με εργοστασιακή 
εμπειρία στο Tekla Structures. Ώρες 
επικοινωνίας 8.00  – 17.00. Τηλ. 6932 
230779
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΧΙ-
ΤΕΚΤΩΝ με γνώσεις στα ενεργειακά 
και βιοκλιματικά κτίρια ζητείται από 
εταιρεία εξοικονόμησης ενέργειας για 
μόνιμη συνεργασία με μισθωτή σχέση 
ή με σχέση συνεργασίας Εμπειρία σε 
ενεργειακά και βιοκλιματικά κτίρια 
θα ληφθεί υπόψη Fax: 2310-327308. 
marketing@ecoenergia.gr.
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 25 έως 
30 ετών από εταιρεία μελέτης κατα-
σκευών «ΑΝΑΔΟΜΩ ΟΕ». Τηλ. 2311 
241508-7.
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙ-
ΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με 10ετή του-
λάχιστον εμπειρία στην έκδοση οικο-
δομικών αδειών, άριστη γνώση ΝΟΚ, 
ΚΕΝΑΚ, 3D studio MAX, φορολογικά 
αδειών, έκδοση ΠΕΑ από τεχνικό 
γραφείο. Αποστολή βιογραφικού και 
portfolio στο : gatsioulisk@gmail.
com.  Τηλ. : 2310 403 837
• ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και GIS/
Geomatics Unit Leader από εταιρεία 
«Epsilon». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης 
ειδικότητας, γνώσεις ESRI/ArcGIS, 
INSPIRE, OGC, ISO, προϋπηρεσία τεσ-
σάρων ετών σε αντίστοιχη θέση και 
εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων 
για έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερι-

κό. Τα βιογραφικά αποστέλλονται στο 
secretary1@epsilon.gr  Τηλέφωνο: 
2106898615. Διεύθυνση: Μονεμβασι-
άς 27, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι.
• ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  από 
εταιρεία μελετών, για part time απα-
σχόληση (απαραίτητες γνώσεις: GPS 
για μετρήσεις - επιλύσεις πολυγωνο-
μετρικών -  τριγωνομετρικών δικτύων 
κλπ, μετρήσεις-επιλύσεις με χρήση 
HEPOS, άριστη χρήση autocad, λο-
γισμικών τοπογραφικών εφαρμογών, 
office, ρυθμίσεις τοπικών δικτύων Η\Υ 
κλπ). Αποστολή βιογραφικών Fax: 2310 
325390, e-mail: grafeiomeletwn
@gmail.com 
• ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ για το τμήμα 
πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης 
εμπορικής εταιρείας επιστημονικών 
αναλυτικών οργάνων. Πληρ.: career@
uth.gr.  Πηγή: http://www.intrajobs.
gr/
• ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΙ, Σύμβουλο Αειφόρου 
Δόμησης, με κατεύθυνση στα ενερ-
γειακά συστήματα, από την Εταιρεία 
ΖΕΒ ΑΕΕ Υ. Δήλωση ενδιαφερομένων 
στο Linkedin : http://www.linkedin.
com/company/zebs-a-zeroenergy-
buildings

 
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με ΜΕΚ  
Β’ οικοδομικά, Β’ βιομηχανικά-ενερ-
γειακά, Α’ λοιπά, για στελέχωση εται-
ρίας. Τηλ. 693 2037208
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με μελετη-
τικό πτυχίο Τάξης Β’ στις κατηγορίες: 
(08) στατικές μελέτες και (21) γεωτε-
χνικές μελέτες, για συνεργασία ή στε-
λέχωση εταιρείας. Τηλ. 697 9911711
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙ-
ΤΕΚΤΩΝ για συνεργασία, για δημόσια 
έργα. Τηλ. 2310 210141, 6980 485515. 
• ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ή ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ζητάει για συνεργασία 
η Εταιρεία ΑLU-SYN ΕΠΕ κουφωμά-
των σε κάθε νομό της χώρας. Πληρ.:  
23310 73281
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ με Εργοληπτικό Πτυ-
χίο ΜΕΚ  Δ’ Οικοδομικά, Β’ Πρασίνου, 
για συνεργασία με Κατασκευαστική 
Εταιρεία. Τηλ. 6946287962, 2310 
850553 
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με πτυχίο ΜΕΕΠ Α1/Α2 
οικοδομικών, υδραυλικών, οδοποϊίας 
και Α1/Α2  Η/Μ για συνεργασία σε δη-
μόσια έργα από επιχείρηση κατασκευ-
ής. Πληρ.:  threnti@yahoo.gr ‘’
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-τε-
χνικός ασφαλείας για στελέχωση εται-
ρείας. Τηλ. 2310 778418, agorastos@
polyzois.net.gr

Για προσλήψεις Μηχανικών στο εξω-
τερικό απευθυνθείτε στο site του ΤΕΕ 
www.tee.gr

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


