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Αποστολή αγγελιών 
τηλ: 2310 883148, 
fax: 2310 883151, 
e-mail: 
kukudea@central.tee.gr.

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για  διαρρύθμιση διαμερίσμα-
τος. Τηλ 697 6800825. 
Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνι-
κό γραφείο στην Καλαμαριά. Τηλ 698 
0189469, email: hercpl@gmail.com. 
Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνι-
κό γραφείο περιοχή Παπάφειο. Τηλ 
2310 318608, Fax 2310 318601, email: 
msbox@gmail.com. 
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία  
Θεσσαλονίκης για μόνιμη ή μερική απα-
σχόληση. Ηλικία έως 35 ετών. Γνώση 
βιοκλιματικού σχεδιασμού AutoCAD, 
3d Studio Max, Corel, Η/Υ(Ms Office). 
Θα υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδο 30 
ημερών. Βιογραφικό και portfolio email: 
ecobox77@gmail.com. 
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός 
από τεχνικό γραφείο  στις 40 Εκκλησιές, 
για συστέγαση λόγω συνταξιοδότησης. 
Τηλ 2310 217230.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός. 5 
- 7ετή εμπειρία, έκδοση οικοδομικών 
αδειών. Γνώση 3D STUDIO MAX, αλλού 
φωτορεαλιστικού προγράμματος, Κ.ΕΝ.
Α.Κ., άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικό Portfolio, email: 
biografiko@in.gr. 
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός, 
νέα, για συνεργασία με την εταιρεία 
“Epmforward.gr- Ανάπτυξη + διαχείρι-
ση ακινήτων”. Ηλικία  έως 35 ετών με 
εμπειρία σε θέματα ρύθμισης αυθαι-
ρέτων κατασκευών. Γνώση AutoCAD 
και Archicad. Βιογραφικό email: info@
epmforward.gr. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία  με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 36 
ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επί-
βλεψη Η/Μ έργων. Βιογραφικό email: 
info@ente.gr.
Ηλεκτρολόγος από εταιρία σχεδίασης 
και κατασκευής συστημάτων εξοικονό-
μησης ενέργειας Sychem. Προϋπηρεσία 
τριών ετών σε σχεδιασμό βιομηχανι-
κών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού. 
Βιογραφικό Fax: 210 6084942
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από 
τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνερ-
γάτης. Βιογραφικό Fax 2310  279100, 
email: tech.grafeio@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τε-
χνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
για τη στελέχωση του τεχνικού τμή-
ματος. Με τουλάχιστον 5ετη εμπειρία 
Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικό email: 
info@diastasicon.gr.
Μεταλλειολόγος Μηχανικός από βιο-
μηχανία Επεξεργασίας Βιομηχανικών 
Ορυκτών στον Νομό Θεσσαλονίκης 
Ηλικία μέχρι 35 ετών, με εμπειρία 
στην εξόρυξη. Γνώση Αγγλικών και βα-
σικές τοπογραφικές γνώσεις (GPS). 
Κατοικία στον Νομό Έβρου επιθυμη-
τή. Βιογραφικό Τ.Θ. 50647 Κεντρικό 
Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54013 
Θεσσαλονική.
Μηχανικός από ανώνυμη εταιρεία ειδών 
θέρμανσης Ηλικία από 25 έως 35ετων,  
με προϋπηρεσία σε κατάστημα  ειδών 
θέρμανσης. Fax: 2310 781665, email: 
pellet@eleftheriou-sa.gr. 
Μηχανικός για συνεργασία ως Ενεργεια-
κός Επιθεωρητής στην Θεσσαλονίκη 
από εταιρεία πώλησης προϊόντων ενερ-
γειακής αναβάθμισης κτιρίων, επιλέξι-

μων από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 
κατ΄ οίκον»και τον ΚΕΝΑΚ και πώληση 
των ποιοτικών προϊόντων της εταιρείας. 
Ηλικία έως 40 ετών. Βιογραφικό email: 
hrdorwin@gmail.com. 
Μηχανικός Ερευνητής από τεχνική εται-
ρεία με έδρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμ-
ματα με μεταπτυχιακές σπουδές εξειδί-
κευσης σε: Κτίρια χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης - συστήματα εξοικονόμη-
σης ενέργειας - βιοκλιματικό σχεδια-
σμό. Διδακτορικός τίτλος και εμπειρία σε 
ερευνητικά έργα επιθυμητή. Βιογραφικό 
email: ecobox77@gmail.com. 
Μηχανικός για εκτιμητής ακινήτων από 
την ΔΑΝΟΣ Chartered Surveyors A.E. 
(σε συνεργασία με την BNP PARIBAS 
REAL ESTATE), για το γραφείο της 
Θεσσαλονίκης, για ορισμένης διάρκειας 
συνεργασία (περίπου 6 μήνες με πιθανό-
τητα επέκτασης συνεργασίας). Εμπειρία 
σε θέματα εκτίμησης ακινήτων. Γνώση 
απταίστων Αγγλικών, Η/Υ, πολεοδομι-
κών και τεχνικών θεμάτων. Βιογραφικό 
στην διεύθυνση: Τμήμα Προσωπικού, 
Ίωνος Δραγούμη 4, 546 24 Θεσσαλονίκη, 
Τηλ. 2310 244962 – 3, Fax: 2310 224781, 
E-mail: info.thes@danos.gr. 
Μηχανικός Πληροφορικής Sap 
Business, για τα καταστήματα ηλε-
κτρονικών ειδών Πλαίσιο. Εμπειρία στα 
συστήματα της SAP (ERP, CRM, BW). 
Γνώση απταίστων  Αγγλικών, εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
άνδρες) Βιογραφικό: www.plaisio.gr.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελ-
κυστήρες και για αναβατόρια, Τηλ 697 
6800825. 
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία επι-
σκευών πλοίων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. . 
Εμπειρία όχι απαραίτητη. Βιογραφικό 
Fax: 210 4637060, Email: naftech@
otenet.gr. 
Μηχανολόγος από εταιρεία που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της θέρμαν-
σης – ύδρευσης - κλιματισμού με έδρα 
στη Βόρεια Ελλάδα, για την περιοχή 
της Αττικής. Με εμπειρία στο χώρο της 
θέρμανσης. Γνώση στον τομέα των πω-
λήσεων επιθυμητή. Βιογραφικό email: 
doctoris.skg@gmail.com.
Μηχανολόγος από τεχνική – εμπορι-
κή εταιρεία στον τομέα ενέργειας στην 
Κατερίνη. Γνώση θερμικών εγκαταστά-
σεων-κλιματισμού- λεβητοστασίων και 
κατασκευαστική εμπειρία. Γνώση άπται-
στων Αγγλικών, AutoCAD και πακέτων 
4M ή Τi-Soft, Η/Υ(Ms Office). Βιογραφικό 
Τηλ 23510 29777, 697 3027819, email 
vbatalas@gmail.com. 
Ναυπηγός Μηχανικός ή Μηχανικός, 
με εμπειρία σε έργα ενεργειακού κλά-
δου ή - και μεταλλικών κατασκευών. 
Γνώση Ρωσικών και Αγγλικών. Τηλ. 2310 
755085,  2310 755260, email: akoutra@
ekme.gr.
Πολιτικός Μηχανικός για συστέγαση σε 
τεχνικό γραφείο στην οδό Σοφοκλή στην 
Καλαμαριά. Τηλ 694 4606509. 
Πολιτικός Μηχανικός. Γνώση νομοθεσί-
ας για Α.ΜΕ.Α, για  διαρρύθμιση διαμε-
ρίσματος. Τηλ 697 6800825. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Δ’ υδραυλικά, οικοδομικά, Γ’ οδοποιία, 
λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 
697 6752626. 
Πολιτικός Μηχανικός από την εται-
ρεία εξοικονόμησης ενέργειας Sychem 
Advanced Water Technologies στη 

Θεσσαλονίκη. Με πενταετή εμπειρία σε 
κατασκευή ή επίβλεψη κτιριακών έργων, 
Γνώση απταίστων Αγγλικών, Η/Υ, εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για άνδρες).  Βιογραφικό, email: info@
sychem.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός (Κωδ. MS-CES1), 
από εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Synchem A.Ε., για το υποκα-
τάστημά της στην Καβάλα. Με πενταετής 
εμπειρία σε κατασκευή ή επίβλεψη κτιρι-
ακών έργων, Γνώση απταίστων Αγγλικών, 
Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις (για άνδρες).  Βιογραφικό Τηλ. 
210 6084942.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
από την τεχνική εταιρεία 4ης τάξης 
ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. με έδρα τη Φλώρινα, 
για το τμήμα τεχνικών έργων, ως υπεύ-
θυνος του μηχανικού επίβλεψης εργο-
ταξίου. Εμπειρία στην εκτέλεση υδραυ-
λικών έργων υπό πίεση ή έργων τηλε-
θέρμανσης. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδήγη-
σης, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό Fax 
23850 44276, Τηλ 23850 44290 εσωτ. 3, 
email: texnika@ergonate.com.gr. Υπόψη 
Αλεξίου Μάγδα.
Τοπογράφος Μηχανικός για εργασία 
πεδίου σε Σέρρες. Βιογραφικό email: 
geotoposerres@mail.com. 
Τοπογράφος Μηχανικός, με μελετητικό 
πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες 13, 16, 
για συνεργασία ή στελέχωση εταιρεί-
ας. Τηλ. 694 6764040, e-mail: deus_
mithras@yahoo.com. 
Χημικός Μηχανικός από ανώνυμη εμπο-
ρική και τεχνική εταιρεία εξοπλισμών 
επεξεργασίας κρέατος και τροφίμων. 
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, εμπειρία σε 
πωλήσεις. Βιογραφικό, email: sivvas@
otenet.gr.
Senior Mechanical Design Engineer 
by FT Technologies specialising in the 
design and supply of high performance 
electronic air flow sensors for worldwide 
markets. For more information on the 
Company and career opportunities visit 
our website. http://www.fttech.co.uk. 

Αρχιτέκτων με ΜΕΚ Β’ οικοδομικά ,ΜΕΚ 
Α’ πράσινο, για στελέχωση εταιρείας Τηλ. 
697 8333356 
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τά-
ξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην 
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητικής 
εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τηλ 
697 7466374, email: mmadim@otenet.
gr. 
Αρχιτέκτων, για εξωτερική συνεργασία 
με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών 
αδειών. Γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ, τακτο-
ποίηση αυθαιρέτων, AutoCAD 2d-3d, 
3dsmax, vray, Photoshop, illustrator. 
Τηλ. 697 9449231.
Αρχιτέκτων με ειδίκευση Πολεοδόμου 
με μελετητικό πτυχίο κατ. 1 & 2, εμπει-
ρία στις πολεοδομικές μελέτες και Γ.Π.Σ, 
Μεταπτυχιακά, για μόνιμη συνεργασία  
με τεχνικό γραφείο μελετών. Τηλ. 2315 
504106, 694 9560195. 
Αρχιτέκτων με εμπειρία σε τρισδιά-
στατο σχεδιασμό, φωτορεαλισμό, (3ds 
max, AutoCAD, 2D,3D, Photoshop), αρ-
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χιτεκτονικά και γραφιστικά σχέδια. Με 
αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστι-
κές εταιρείες, και γραφίστες. Τηλ 697 
4197336.
Ηλεκτρολόγος με ΜΕΚ Β’ Η/Μ, βιομη-
χανικά-ενεργειακά, για στελέχωση εται-
ρείας. Τηλ 697 7055524. 
Ηλεκτρολόγος με ΜΕΚ Β’ Ηλεκτρομηχα-
νολογικά Βιομηχανικά - Ενεργειακά, 
Υδραυλικά υπό πίεση, για στελέχω-
ση εταιρείας. Τηλ 2310 629991, 697 
7711699, email: info@waterpools.gr. 
Ηλεκτρολόγος μέλος ΤΕΕ 2005, 8 έτη 
προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. 
Γνώση μελετών – εγκαταστάσεων φυ-
σικού αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, Η/Υ(MS 
Office), 4Μ. AutoCAD, για εργασία ή για 
συνεργασία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 697 7386856. 
Μηχανολόγος με μελετητικό πτυχίο Α1’ 
τάξης στην κατηγορία (09) Η-Μ μελέτες 
και (27) περιβαλλοντικές μελέτες, για 
συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ: 
693 6393229, e-mail: koptsis@gmail.
com.  
Μηχανολόγος με εργοληπτικό πτυχίο 
ΜΕΚ Α’-ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυ-
λικά υπό πίεσης, βιομηχανικά, ενερ-
γειακά, για στελέχωση ή συνεργασία σε 
δημόσια έργα. Τηλ 693 6132124, email: 
lnemaria@hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Β’ οικοδομικά, για συνεργασία ή για στε-
λέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 416164, 697 
6706003. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ 
οικοδομικά, Γ’ οδοποιία, Β’ βιομηχανικά 
– ενεργειακά, υδραυλικά, για στελέχωση 
εταιρείας. Τηλ 694 4747809. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Α’ 
οικοδομικά, Α’ οδοποιία, Α’ βιομηχανικά 
– ενεργειακά, υδραυλικά, για στελέχω-
ση εταιρείας. Τηλ 694 4455963. email. 
dimagiko@yahoo.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Δ’ οικοδομικά, Γ’ οδοποιία, λιμενικά, Β’ 
υδραυλικά, Α’ βιομηχανικά – ενεργεια-
κά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 
402960, 697 7587578.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΕΠ 
1η οικοδομικά, οδοποιία, ΜΕΕΠ Α1 
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά 
– ενεργειακά, για συνεργασία .  Τηλ 2310 
416970, 697 4494325. 
Πολιτικός Μηχανικός, για στελέχωση 
εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομι-
κά, υδραυλικά, Β’ οδοποιία, Α’ λιμενι-
κά, βιομηχανικά – ενεργειακά.  Τηλ 694 
6615364, email: blueowlhawk@gmail.
com. 
Πολιτικός Μηχανικός εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση 
ΓΟΚ 85, ΝΟΚ, τακτοποίηση αυθαίρε-
των, για μόνιμη εργασία σε μελετητική 
εταιρεία . Βιογραφικό email: Tikellis@
karfopoulou.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός με έδρα στις 
Σέρρες 10ετή εμπειρία μελέτη και 
κατασκευή και πλήρη εξοπλισμό πε-
δίου για συνεργασία με Τοπογράφους 
Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, 
Αρχιτέκτονες, μελετητικά γραφεία. και 
κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 
8108000, email: aggelos.salmas@
gmail.com. 

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


