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Αρχιτεκτόνισσα ή απόφοιτη αντίστοιχης 
σχολής ζητείται για το τμήμα Βιομηχανι-
κού Σχεδιασμού και Πωλήσεων σε Ανώ-
νυμη Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Επιθυμητά προσόντα ευχέρεια στο λόγο 
και γνώση αρχιτεκτονικών προγραμμά-
των. Δίπλωμα οδήγησης και άριστη γνώ-
ση Αγγλικών απαραίτητα. Βιογραφικό 
στο email: info@mic-metals.gr
Αρχιτεκτόνισσα ζητείται από τεχνι-
κό γραφείο με γνώση ARCHICAD και 
εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών 
αδειών και την τακτοποίηση αυθαιρέ-
των. Βιογραφικό στο email: tnendos@
gmail.com 
Αρχιτέκτων ή 3D designer ζητείται για 
μόνιμη εργασία με πρόσληψη ως 3D 
designer σε μελετητική εταιρία με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. Υψηλές απαιτήσεις σε 
φωτορεαλισμό εσωτερικών-εξωτερι-
κών χώρων κτιρίων και περιβάλλοντα 
χώρου. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
3Dstudiomax, vray, sketchup, autocad 
και η καλή χρήση photoshop. Βιογρα-
φικό στο email: archstudio_thess@
yahoo.gr
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός 
ζητείται με εμπειρία στην έκδοση οι-
κοδομικών αδειών, σύνταξη μελετών 
και τακτοποίηση αυθαιρέτων. Γνώση 
AutoCAD,Φωτορεαλιστικού προγράμμα-
τος, ΚΕΝΑΚ. Τηλ. 6974439357
Δομοστατικός μηχανικός ζητείται από 
εταιρεία παραγωγής ξύλινων δομικών 
στοιχείων με έδρα την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. 
Απαραίτητα προσόντα , εμπειρία σε στα-
τικά προγράμματα, άριστη χρήση Η/Υ, 
πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλι-
κών. Βιογραφικό στο fax 2310/795.167 ή 
στο e-mail: info@euroco.gr 
Ηλεκτρολόγος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εμπειρία 
στον χώρο των πωλήσεων (ηλεκτρολο-
γικό υλικό) - καλές επικοινωνιακές & 
οργανωτικές ικανότητες - καλή γνώση 
Αγγλικών - καλή γνώση Η/Υ και Office 
- δίπλωμα οδήγησης ζητείται από την 
εταιρεία ΑΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. για τη θέση 
του πωλητή. Το αντικείμενο της εταιρίας 
είναι οι λαμπτήρες LED και μια ευρεία 
γκάμα προϊόντων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά 
κλπ). Βιογραφικά στο email:  cv@ak-
dynamiki.gr
Μηχανολόγος ΑΕΙ /ΤΕΙ ζητείται για το 
τμήμα μελετών - κοστολογήσεων από 
εταιρία ηλιοθερμικών συστημάτων - 
κλιματισμού και εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. Η εμπειρία σε μελέτες Ηλιοθερ-
μικών πεδίων και σε αντλίες θερμότητας 
θα ληφθεί υπόψιν. Παρέχεται μισθός 
ασφάλιση και bonus επί των μελετών 
εφαρμογής και των έργων. Βιογραφικά 
στο email: p.titaki@aico.gr ή Fax: 2310-
327308
Μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος με εμπει-
ρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών 
μελετών και αδειοδότηση εγκαταστάσε-
ων ζητείται από τεχνική εταιρία. Fax: 
2310522682. Βιογραφικά στο email: 
info@karanasios.com
Μηχανολόγος ΤΕ ζητείται από την εται-
ρία CLIMATEAM, για την οργάνωση και 
διαχείριση του Τεχνικού Τμήματος της 
εταιρίας. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο 
Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ Ενεργεια-
κής Κατεύθυνσης, άριστη γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας, άνεση στον προφορικό 
και γραπτό λόγο, επικοινωνιακές και 

διαπραγματευτικές ικανότητες, οργα-
νωτικές και διαχειριστικές ικανότητες, 
πολύ καλή γνώση Η/Υ, MS Windows, 
MS Office, ERP, απαραίτητη εμπειρία 
σε ανάλογη θέση, ηλικία μέχρι 35 ετών. 
Βιογραφικό στο email: p.siagkas@
climateam.gr 
Μηχανολόγος ΑΕ ή ΤΕ ζητείται από την 
εταιρία CLIMATEAM, για την στελέχωση 
του Τμήματος Μελετών –Κατασκευ-
ών. Απαραίτητα : Πτυχίο Μηχανολόγου 
Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ενεργειακής 
Κατεύθυνσης, εμπειρία στην μελέτη 
και κατασκευή εγκαταστάσεων Κλιμα-
τισμού, Εξαερισμού, Θέρμανσης, άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας, άνεση 
επικοινωνίας στο γραπτό και προφορικό 
λόγο, οργανωτικές και διαχειριστικές 
ικανότητες, πολύ καλή γνώση Η/Υ, Ms 
Windows, Ms Office, AutoCAD, Internet, 
Εμπορικές Εφαρμογές, ηλικία μέχρι 35 
ετών. Βιογραφικό στο email:p.siagkas@
climateam.gr  
Μηχανολόγος ΑΕΙ (ενεργειακής κατεύ-
θυνσης) ζητείται από τεχνική εταιρεία 
με έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται 
άριστο επίπεδο Αγγλικών. Πιθανή γνώ-
ση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιο-
γραφικό στο email: proslipsienergy@
gmail.com
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΕΙ με τουλάχιστον 3 
χρόνια μέλος του TEE με δυνατότητα τε-
χνικού ασφαλείας ζητείται για 4ωρη κα-
θημερινή απασχόληση. Εταιρεία Σκίρων 
Κλιματισμός ΑΒΕΕ info@skiron.gr, τηλ. 
2310-463844.
Μηχανολόγος με εκπληρωμένη τη 
στρατιωτική του θητεία ζητείται από 
εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων στη 
ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ. Βιογραφικά στο email: 
deligiannis@delmetal.gr
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζη-
τείται από Βιομηχανία επεξεργασίας 
ξύλου ΑΚRITAS με σκοπό την πλήρη 
απασχόλησή τους στις εγκαταστάσεις 
του εργοστασίου της στην περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης. Πολύ καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της γερμα-
νικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν. Προϋπηρεσία σε Bιομηχανία 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. H εταιρεία 
προσφέρει προοπτικές εξέλιξης σε ένα 
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες: http://www.
kariera.gr
Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη 
οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραί-
τητες συστατικές επιστολές. Τηλ.: 2310-
445367. Fax: 2315-315470. Βιογραφικά 
στο email: info@arisk-group.com.gr
Πολιτικός, νέα ή νέος, ζητείται από την 
τεχνική εταιρεία “CONIC – Δομική Ενί-
σχυση”. Ηλικία έως 35 ετών με εμπειρία 
σε θέματα ενίσχυσης-αποκατάστασης 
κατασκευών ή/και γεωτεχνικών έργων. 
Γνώση AutoCAD και στατικού προ-
γράμματος, εργοταξιακή εμπειρία, μη 
καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος, 
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικό στο 
email: info@conic.gr
Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη 
οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραί-
τητες συστατικές επιστολές. Τηλ.: 2310-
445367, Fax: 2315-315470. Βιογραφικό 
στο email: info@arisk-group.com.gr 
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για πλή-
ρη απασχόληση σε γραφείο συμβού-
λων μελετητών δημοσίων έργων στη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: 
10ετής μελετητική εμπειρία σε δημό-
σια υδραυλικά έργα, γνώση AUTOCAD, 

Αγγλικών ή/και Γερμανικών. Επιθυμη-
τή η κατοχή αντίστοιχου μελετητικού 
πτυχίου. Βιογραφικό στο email: info@
hydromanagement.gr
Πολιτικός - αρχιτέκτονας ζητείται από 
κατασκευαστική εταιρεία στην Ανατολι-
κή Θεσσαλονίκη, απαραίτητα προσόντα 
γνώση Αγγλικών. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση να είναι κάτοικος Ανατολική 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο email: 
hr.latsios@gmail.com. 
Πολιτικός με τουλάχιστον 7ετή εργοταξι-
ακή εμπειρία με εμπειρία σε προμετρή-
σεις επιμετρήσεις κοστολόγηση έργων 
και με καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας ζητείται από τεχνική 
εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για στε-
λέχωση του τεχνικού τμήματος. Απασχό-
ληση εντός των γραφείων της 
εταιρίας. Βιογραφικά στο email:  info@
diastasicon.gr.
Πολιτικός με μικρή ή χωρίς καθόλου 
εμπειρία, αρχιτέκτονας με γνώση τρισδι-
άστατου φωτορεαλισμού και animation 
(sketch-up και lumion θα προτιμη-
θούν) ζητούνται από το Τεχνικό Γραφείο 
Theodor&Tsief στη Θεσσαλονίκη. Βιο-
γραφικά στο email: cvs.engineers57@
gmail.com με θέμα «Michanikos» για 
την πρώτη θέση και «Architect» για τη 
δεύτερη.
Πολιτικός για πλήρη απασχόληση σε 
μελέτες στατικών. Επιθυμητά προσόντα: 
Μεταπτυχιακές σπουδές σε δομοστατική 
κατεύθυνση. Γνώση πακέτου στατικών 
(π.χ.SOFiSTiK, LUSAS, RIB, ANSYS). 
Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες Δη-
μοσίου. Άριστα Αγγλικά, επιθυμητή γνώ-
ση Γερμανικών. Καλή γνώση μεταλλικών 
κατασκευών. Άριστη χρήση AutoCAD 
2014. Αποστολή βιογραφικών: info@
mavrakis-sa.gr 
Τοπογράφος (φοιτητής)  ο οποίος γνω-
ρίζει να εκδίδει τοπογραφικά και πιστο-
ποιητικά ενεργειακής απόδοσης ζητεί-
ται. Τηλ. 6972494887 
Χημικός Μηχανικός με ειδίκευση στη 
διαχείριση αποβλήτων, με πενταετή 
προϋπηρεσία στο κλάδο ζητείται για ερ-
γασία στην Αθήνα. Βιογραφικό στο email 
: mxampla@eren.com.gr »
Χημικός Μηχανικός, από εταιρεία με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος/η της 
Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, με άδεια 
άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη η 
γνώση σε βάθος του σχεδιαστικού πα-
κέτου ASPEN ΗΥSYS. Τηλ. 6980539581. 
Αποστολή Βιογραφικών στο email : 
ximikoi.mixanikoi@gmail.com. 

Αρχιτέκτονας ζητείται από εταιρεία με-
λετών για συνεργασία ή στελέχωση με 
πτυχίο μελετητή κατηγορίας μελετών 6,7. 
Βιογραφικά στο email: jobs@infoplan.gr
Αρχιτέκτων ζητείται για στελέχωση εται-
ρείας ΜΕΚ Οικοδομικά, Πράσινο. Τηλ. 
2310402960, 6977587578 
Αρχιτέκτων με άριστες γνώσεις προγραμ-
μάτων ζητείται από Α.Ε. Τεχνική εταιρεία 
για συνεργασία. Τηλ. 2310329200  Φαξ. 
2310327385 
Γεωπόνος-Δασολόγος μηχανικός (ΑΕΙ) 
ή Τεχνολόγος Γεωπονίας- Δασοπονίας 
(ΤΕΙ) με ΜΕΚ Α’ ή Β’ κατηγορίας ΠΡΑ-
ΣΙΝΟΥ ζητείται για στελέχωση τεχνι-
κής εταιρίας. Βιογραφικά στο email: 
panmasargreece@gmail.com

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ζητείται για 
τη στελέχωση του πτυχίου ΜΕΕΠ εται-
ρίας, με ΜΕΚ Δ τάξης , και εργασία σε 
Θεσσαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία σε 
δημόσια και ιδιωτικά έργα, άριστη γνώ-
ση της αγγλικής γλώσσας. ΚΩΔ. 2305. 
Βιογραφικά στο email:sec@dionsa.
com, fax. 2310681461.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ζητεί-
ται από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερι-
κός συνεργάτης. Τηλ. : 2310 254437. 
Βιογραφικά στο email: tech.grafeio@
gmail.com
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση πτυχίου 
ΜΕΕΠ εταιρίας ΜΕΚ Δ τάξης εργασία 
σε Θεσσαλονίκη μεγάλη εμπειρία δη-
μοσίων ιδιωτικών έργα άριστη γνώση 
αγγλικής. Βιογραφικά στο email: sec@
dionsa.com Fax: 2310-681461
Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται για τη 
στελέχωση του πτυχίου ΜΕΕΠ εταιρίας, 
με ΜΕΚ Δ τάξης , και εργασία σε Θεσ-
σαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία σε δημό-
σια και ιδιωτικά έργα, άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. ΚΩΔ. 2405. Βιογρα-
φικά στο email:sec@dionsa.com, fax. 
2310681461.
Μηχανικός ζητείται για συνεργασία σε 
τεχνική εταιρεία που εδρεύει στην περι-
οχή της Σουρωτής. Απαραίτητο να γνω-
ρίζει 4178/13 και σχεδιαστικά 
προγράμματα. Βιογραφικά στο email:  
info@anadomi.gr
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για τη 
στελέχωση του πτυχίου ΜΕΕΠ εταιρίας, 
με ΜΕΚ Δ τάξης , και εργασία σε Θεσ-
σαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία σε δημό-
σια και ιδιωτικά έργα, άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. ΚΩΔ. 2505. Βιογρα-
φικά στο email:sec@dionsa.com, fax. 
2310681461.
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από Ανώ-
νυμη Τεχνική Εταιρεία Δημοσιών Έργων 
για στελέχωση με ΜΕΚ Δ (Γενικό). 
Τηλ.: 23210 51222. Βιογραφικά στο 
email: mnaskou@yahoo.com
Πολιτικός ζητείται από εταιρεία μελετών 
για συνεργασία ή στελέχωση με εμπειρία 
στην εκπόνηση προμετρικών σχεδίων 
και υπολογισμούς στη σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης για μελέτες κατηγοριών 
13,6,8,9.  Βιογραφικά στο email: jobs@
infoplan.gr
Πολιτικός ζητείται από εταιρεία μελε-
τών για συνεργασία ή στελέχωση με 
πτυχίο μελετητή κατηγορίας μελετών 8 
και οποιοιδήποτε άλλη. Βιογραφικά στο 
email: jobs@infoplan.gr
Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από Tε-
χνικό Γραφείο για εσωτερικός συνερ-
γάτης. Τηλ.: 2310 254437. Αποστολή 
Βιογραφικών στο email : tech.grafeio@
gmail.com
Πολιτικός έμπειρος σε μεταλλι-
κές κατασκευές ζητείται από Α.Ε. 
Τεχνική εταιρεία για συνεργασία. 
Τηλ. 2310329200  Φαξ. 2310327385  
Τοπογράφος ζητείται από εταιρεία με-
λετών για συνεργασία ή στελέχωση, 
με πτυχίο μελετητή κατηγοριών 16,10. 
Αποστολή Βιογραφικών στο email :  
jobs@infoplan.gr 
Τοπογράφος με μελετητικό πτυχίο Κα-
τηγορία 10 ( τάξη Β΄) και κατηγορία 16 ( 
τάξη Γ΄) για στελέχωση μελετητικής εται-
ρείας. Τηλ.2310501511& 697731181, 
email : karatosios@gmail.com

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

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


