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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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 διαμερίσματος. Τηλ 
697 6800825
Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνι-
κό γραφείο περιοχή Παπάφειο. Τηλ 
2310 318608, Fax 2310 318601, email: 
msbox@gmail.com. 
Αρχιτέκτων από εταιρεία μελετών για 
μόνιμη απασχόληση. Ηλικία έως 35 
ετών. Γνώση στην έκδοση οικοδομικών 
αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, φω-
τορεαλισμού. Βιογραφικό και portfolio 
email: info@elgek.com. 
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία  Θεσ-
σαλονίκης 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 με εμπειρία 
στη σύνταξη μελετών και την έκδοση 
οικοδομικών αδειών ζητείται για μόνιμη 
εργασία σε μελετητική εταιρία. Απαραί-
τητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και 
τακτοποίησης αυθαιρέτων. Εμπειρία 
άνω των δέκα ετών επιθυμητή. Θα εκτι-
μηθεί η εμπειρία σε κατασκευή, e-mail: 
secretariat@karfopoulou.gr   
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός με εμπειρία στη 
σύνταξη μελετών εφαρμογής και τευχών 
δημοπράτησης ιδιωτικών έργων  και την 
έκδοση οικοδομικών αδειών ζητείται 
για μόνιμη εργασία σε μελετητική εται-
ρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 
85, ΝΟΚ και τακτοποίησης αυθαιρέτων. 
Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή. 
Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή, 
e-mail: secretariat@karfopoulou.gr    
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός 5 - 7ετή εμπει-
ρία, έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση 
3D STUDIO MAX, αλλού φωτορεαλιστικού 
προγράμματος, Κ.ΕΝ.Α.Κ., άδεια οδηγή-
σεως, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό 
Portfolio, email: biografiko@in.gr. 
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός, νέα, για συνερ-
γασία με την εταιρεία “Epmforward.gr- 
Ανάπτυξη + διαχείριση ακινήτων”. Ηλικία  
έως 35 ετών με εμπειρία σε θέματα ρύθ-
μισης αυθαιρέτων κατασκευών. Γνώση 
AutoCAD και Archicad. Βιογραφικό 
email: info@epmforward.gr. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία  
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 
35ετών, με εμπειρία σε μελέτες και 
επίβλεψη Η/Μ έργων και έργων ΑΠΕ. 
Βιογραφικό email: info@ente.gr. 
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύ-
θυνσης από τεχνική εταιρεία με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. Γνώση Γερμανικών 
επιθυμητή. Βιογραφικό email: 
proslipsienergy@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ  (ηλικίας από 25 
έως 30 ετών) τηλεπικοινωνιακής κατεύ-
θυνσης, με εκπληρωμένες τις στρατιω-
τικές υποχρεώσεις ζητείται από τεχνική 
εταιρία της Θεσσαλονίκης, για εργασία  
πεδίου. Τηλ/φαξ: 2310441690 e-mail: 
info@mihaniki.gr 
Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι ζητού-
νται από εργοστάσιο παραγωγής πλα-
στικής σακούλας καταστημάτων στην 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, με προοπτική την μό-
νιμη απασχόλησή τους ως τεχνίτες στον 
χώρο της Παραγωγής. Αποστολή Βιογρα-
φικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cv@

extrapack.gr ή στο Fax: 2310-502068. 
Ηλεκτρολόγος από την εταιρεία Εγνατία 
Energy με έδρα την Θεσσαλονίκη. Με 
εμπειρία στον σχεδιασμό ΦΒ έργων 
(μεσαίας και μεγάλης κλίμακας). Γνώση 
AutoCAD, PvSyst, αρχές ηλεκτρολογικού 
σχεδιασμού. Βιογραφικό email: info@
group-egnatia.gr. 
Ηλεκτρολόγος για μόνιμη απασχόληση 
σε συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Καθήκοντα περιλαμβάνουν προγραμμα-
τισμένους και έκτακτους ελέγχους κα-
λής λειτουργίας, σύνταξη αναφορών και 
έκτακτους βλαβοληπτικούς ελέγχους. 
Εμπειρία επιθυμητή. Τηλ. 694 0433184. 
Βιογραφικό email: info@gaindpm.com. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από 
τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνερ-
γάτης. Τηλ. 2310 254437, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Μεταλλειολόγος από βιομηχανία 
Επεξεργασίας Βιομηχανικών Ορυκτών 
στον Νομό Θεσσαλονίκης Ηλικία μέ-
χρι 35 ετών, με εμπειρία στην εξόρυξη. 
Γνώση Αγγλικών και βασικές τοπογραφι-
κές γνώσεις (GPS). Κατοικία στον Νομό 
Έβρου επιθυμητή. Βιογραφικό Τ.Θ. 50647 
Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης 
Τ.Κ. 54013 Θεσσαλονίκη.
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος από 
την ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά 
(www.olympus-minerals.com). Ηλικίας 
μέχρι 35 ετών, εμπειρία στις πωλή-
σεις. Γνώση Αγγλικών. Κάτοικος Ν. 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό Τ.Θ. 50647 
Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης. 
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελ-
κυστήρες και για αναβατόρια, Τηλ 697 
6800825. 
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία 
Τηλ.. 2310 414062, 694 6101254, 697 
4052586, email: info@enafsitc.gr. Ώρες 
08:00 – 21:00. 
Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύ-
θυνσης από τεχνική εταιρεία με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. Γνώση Γερμανικών 
επιθυμητή. Βιογραφικό email: 
proslipsienergy@gmail.com. 
Μηχανολόγος από εταιρεία 
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ παραγωγής τρο-
φίμων στη Θεσσαλονίκη, για τη παρα-
γωγή, Fax: 2310 683343, email: info@
meletiadis.gr.
Μηχανολόγος από Semac κατασκευα-
στική Α.Ε., για εργασία στο εξωτερικό. 
Προϋπηρεσία σε κτιριακές εγκαταστά-
σεις. Γνώση απταίστων Αγγλικών, Η/Υ. 
Βιογραφικό Fax 2310 569822, email: 
info-tc@semac.gr. 
Μηχανολόγος από εταιρεία μηχανολο-
γικών  - μεταλλικών κατασκευών στην 
Ιωνία Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία σε 
μεταλλικές και μηχανολογικές κατα-
σκευές. Γνώση autocad και σχεδιαστι-
κών προγραμμάτων. Βιογραφικό email: 
mechanikal. constructions@yahoo.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία μηχανολο-
γικών -μεταλλικών κατασκευών στην 
Ιωνία Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία σε 
μεταλλικές και μηχανολογικές κατα-
σκευές. Γνώση autocad και σχεδιαστι-
κών προγραμμάτων. Βιογραφικό email: 
mechanikal.constructions@yahoo.gr. 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Περιβάλλοντος (κωδ. ΜΜΠ), από εται-
ρεία ανακύκλωσης για άδειες ΕΠΟ 
(ανανεώσεις και έκδοση νέων), τεχνι-
κοοικονομική και εμπορική ανάπτυξη, 
διοικητικές υποθέσεις. Εμπειρία σε 

αντίστοιχη θέση. Κατά προτίμηση από 
Δυτικές Συνοικίες. Βιογραφικό Fax 2310 
722855, email: hr@ecotrans.gr. 
Μηχανολόγος απόφοιτος ΑΕΙ Ή ΤΕΙ ζη-
τείται σε τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλο-
νίκη. Απαιτείται εμπειρία σε συντήρηση 
η/μ εξοπλισμού βιομηχανικής χρήσης 
Αποστολή βιογραφικών cccthes@gmail.
com.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητεί-
ται από τεχνική εταιρεία με  εμπειρία 
σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών 
μελετών και στην αδειοδότηση εγκατα-
στάσεων. Αποστολή βιογραφικών: info@
karanasios.com, Φαξ: 2310 522682
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από 
Βόρεια Ελλάδα για στελέχωση εταιρείας 
με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ στις Η/Μ εγκαταστά-
σεις. Τηλ. 2310 445367, Fax 2315 315470, 
e-mail: info@arisk-group.com.gr. 
Πολιτικός γνώση Αγγλικών. Βιογραφικό 
email: vsamios@otenet.gr. 
Πολιτικός γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για  διαρρύθμιση διαμερίσματος. Τηλ 
697 6800825. 
Πολιτικός από Βόρεια Ελλάδα για στελέ-
χωση εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδο-
μικά – υδραυλικά. Τηλ. 2310 445367, Fax 
2315 315470, e-mail: info@arisk-group.
com.gr. 
Πολιτικός από τεχνική εταιρεία στη 
Θεσσαλονίκη. Γνώση απταίστων Ρωσικών, 
Αγγλικών, Η/Υ, Βιογραφικό Τηλ. 697 
8955777, email: miramareanemi@
yahoo.gr.
Τοπογράφος για εργασία πεδί-
ου σε Σέρρες. Βιογραφικό email: 
geotoposerres@mail.com. 
Χημικός Μηχανικός, από Ανώνυμη 
Τεχνική Εταιρεία στην Θεσσαλονίκη. 
εμπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
νερού και αποβλήτων. Γνώση Αγγλικών, 
MS Office, AutoCAD. Fax: 2310 283932, 
email: tekth@otenet.gr. 

Αρχιτέκτων με ΜΕΚ Δ’ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & 
Β’ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ζητείται για στελέχωση 
εταιρείας. Τηλ. 6946467808
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Β’ τά-
ξης στην κατηγορία 6 και Α’ τάξης στην 
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητι-
κής εταιρείας. Τηλ. 697 3985770, email: 
dimitra@teemail.gr. 
Αρχιτέκτων για εξωτερική συνεργασία με 
εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδει-
ών. Γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ, τακτοποίηση 
αυθαιρέτων, AutoCAD 2d-3d, 3dsmax, 
vray, Photoshop, illustrator. Τηλ. 697 
9449231.
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 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 τρισδιάστα-
το σχεδιασμό, φωτορεαλισμό, (3ds max, 
AutoCAD, 2D,3D, Photoshop), αρχιτεκτο-
νικά και γραφιστικά σχέδια. Με αρχιτε-
κτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εται-

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ρείες, και γραφίστες. Τηλ 697 4197336.
Ηλεκτρολόγος με ΜΕΚ Β’ 
Ηλεκτρομηχανολογικά Βιομηχανικά - 
Ενεργειακά, Υδραυλικά υπό πίεση, για 
στελέχωση 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. 
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση πτυχίου 
ΜΕΕΠ, ΜΕ ΜΕΚ Δ’ Τάξης Εργασία στη 
Θεσσαλονίκη. Εμπειρία σε δημόσια και 
τεχνικά έργα, 
άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικά: 
sec@dionsa.com Fax: 2310-681461.
Μηχανολόγος με μελετητικό πτυχίο Α1’ 
τάξης στην κατηγορία  9 Η-Μ μελέτες και 
27 περιβαλλοντικές μελέτες, για συνερ-
γασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ: 693 
6393229, e-mail: koptsis@gmail.com. 
Πολιτικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οικοδομικά, 
Γ’ οδοποιία, Β’ βιομηχανικά – ενεργεια-
κά, υδραυλικά, για στελέχωση εταιρείας. 
Τηλ 694 4747809. 
Πολιτικός με πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, 
Α’ οδοποιία, Α’ βιομηχανικά – ενεργεια-
κά, υδραυλικά, για στελέχωση εταιρείας. 
Τηλ 694 4455963. email. dimagiko@
yahoo.gr. 
Πολιτικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ οικοδομικά, 
Γ’ οδοποιία, λιμενικά, Β’ υδραυλικά, Α’ 
βιομηχανικά – ενεργειακά, για στελέ-
χωση εταιρείας. Τηλ 2310 402960, 697 
7587578. 
Πολιτικός για στελέχωση εταιρείας με 
πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, υδραυλικά, 
Β’ οδοποιία, Α’ λιμενικά, βιομηχανικά 
– ενεργειακά.  Τηλ 694 6615364, email: 
blueowlhawk@gmail.com. 
Πολιτικός με εμπειρία στην έκδοση οικο-
δομικών αδειών. Γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ, τα-
κτοποίηση αυθαίρετων, για μόνιμη εργα-
σία σε μελετητική εταιρεία . Βιογραφικό 
email: Tikellis@karfopoulou.gr. 
Πολεοδόμος-Χωροτάκτης νέος ή νέα 
για συνεργασία σε πολεοδομικό γραφείο. 
Ηλικία έως 37 ετών. Εργασιακή εμπειρία 
Γνώση ACAD. Βιογραφικό email: info@
kardarchitects.com. 
Τοπογράφος με πλήρη εξοπλισμό πεδί-
ου (GPS, Total Station), με μελετητικό 
πτυχίο Α’ τάξης στις κατηγορίες 16 και 
2. με εμπειρία στο κτηματολόγιο,  στην 
σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ‘87), υποστήριξη 
εργοταξίων, χαράξεις, για συνεργασία με 
Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, 
μελετητικά γραφεία, Κατασκευαστικές 
εταιρείες. Τηλ 697 9775833. 
Τοπογράφος με έδρα στις Σέρρες 10ετή 
εμπειρία μελέτη και κατασκευή και πλή-
ρη εξοπλισμό πεδίου για συνεργασία με 
Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς 
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, μελετητικά 
γραφεία. και κατασκευαστικές εταιρεί-
ες. Τηλ 697 8108000, email: aggelos.
salmas@gmail.com. 
Τοπογράφος με μελετητικό πτυχίο Τάξης 
Α’ στις κατηγορίες 13, 16, για συνεργα-
σία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 694 
6764040, e-mail: deus_mithras@yahoo.
com. 

Για προσλήψεις Μηχανικών στο εξωτερι-
κό απευθυνθείτε στο site του ΤΕΕ www.
tee.gr


