Αγορά Εργασίας

Στο χώρο αυτό της ιστοσελίδας, αναρτώνται αγγελίες από τους Μηχανικούς που
αναζητούν δουλειά, αλλά και από αυτούς που αναζητούν Μηχανικούς για να
εργαστούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αγγελίες θα αναρτώνται με ημερομηνία ανάρτησης, και θα διαγράφονται
μετά από δύο (2) μήνες παραμονής στην ιστοσελίδα
. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συνεχιστεί η ανάρτηση της αγγελίας, θα πρέπει να
αποστέλλει εκ νέου την αγγελία στο
teetak@tee.gr

Το περιεχόμενο των αγγελιών αναρτάται όπως αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο
εργοδότη χωρίς καμία παρέμβαση και με δική του ευθύνη.

30/07/2021
Το τεχνικό γραφείο Christie Sarri & Συνεργάτες με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
αναζητά Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι καταρτισμένος αρχιτέκτονας ικανός να χειριστεί προγράμματα
3D σχεδιασμού και AutoCAD. Απαραίτητες κρίνονται η αποτελεσματική επικοινωνία, η
οργανωτική ικανότητα και η ανάληψη ευθύνης για την ορθή, ποιοτική και έγκυρη
διεκπεραίωση κάθε έργου.

1 / 43

Αγορά Εργασίας

Αρμοδιότητες:

Σύνθεση & Δημιουργία 2D σχεδίων και 3D μοντέλων
Παραγωγή φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
Πραγματοποίηση προμετρήσεων & επιμετρήσεων
Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με την ομάδα έργου με σκοπό την υλοποίηση στόχων,
χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμών.

Εμπειρία 5+ έτους στην κατασκευή και τον Σχεδιασμό θα εκτιμηθεί.

Αποστολή Βιογραφικών: mailbox @ christiesarri . com

29/07/2021
Η εταιρία ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ Μελετητική - Κατασκευαστική αναζητεί τελειόφοιτους των
τμημάτων Αρχιτεκτόνων μηχανικών, Πολιτικών μηχανικών, δομικών έργων και ανακαίνιση
και αποκατάσταση κτιρίων, με γνώσεις σε σχεδιαστικά προγράμματα.

Απαραίτητα προσόντα:
Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D και 3D (autocad, revit, sketch up) και Photo
shop
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Αποστολή Βιογραφικών:

cv @vitrouvios.gr

19/07/2021 Απο ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ, Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία στον χώρο της
Πυροπροστασίας, ενδιαφερόμαστε για
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό ΤΕ η ΠΕ
.
Πρόκειται για μόνιμη θέση πενθήμερης εργασίας, με την δυνατότητα απόκτησης πολύτιμης
εμπειρίας σε θέματα πυρασφάλειας μιας και η εταιρεία μας διαχειρίζεται έργα σε
βιομηχανίες, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και είναι καινοτόμα στον χώρο της.
Διαχειριστής υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Δανδουλάκης , τηλ. 6937 081081
19/07/2021
Το Γραφείο Δοξιάδη ζητά Μηχανικούς και Δικηγόρους με σχετική εμπειρία σε συλλογή
και επεξεργασία δηλώσεων κτηματολογίου, για τη στελέχωση του Γραφείου
Κτηματογράφησης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: stephanou@doxiadis.com , με την ένδειξη: Γραφείο
Κτηματογράφησης Ηρακλείου / Μηχανικός ή Δικηγόρος.

16/07/2021
Το τεχνικό γραφείο Christie Sarri & Συνεργάτες με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
αναζητά Πολιτικό Μηχανικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
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Ο ιδανικός υποψήφιος είναι καταρτισμένος πολιτικός μηχανικός ικανός να χειριστεί
προγράμματα στατικής δυναμικής επίλυσης και AutoCAD. Απαραίτητες κρίνονται η
αποτελεσματική επικοινωνία, η οργανωτική ικανότητα και η ανάληψη ευθύνης για την ορθή,
ποιοτική και έγκυρη διεκπεραίωση κάθε έργου καθώς και επαγγελματική εμπειρία 3 ετών
σε κατασκευές.

Αποστολή Βιογραφικών: mailbox @ christiesarri . com

14/07/2021 Ζητείται από ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τοπογράφος Μηχανικός
με εμπειρία σε Δημόσια Έργα
Τηλ Επικοινωνίας: 2810332626
07/07/2021 Ζητούνται Μηχανικοί (Τοπογράφοι, Πολιτικοί και συναφούς ειδικότητας) για
τη στελέχωση του Γραφείου Κτηματογράφησης στο Δήμο Χανίων καθώς και των
επιμέρους γραφείων στους Δήμους Σφακίων, Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου και
Καντάνου-Σελίνου.
Αποστολή βιογραφικών στο email : valia @ ge
ografiki
.
gr
δηλώνοντας εμφανώς το γραφείο για το οποίο ενδιαφέρεστε.
07/07/2021 Το Αρχιτεκτονικό γραφείο GreenBees Μηχανικοί προσφέρει μία θέση εργασίας
για
Αρχιτέκτονα Μηχανικό (η προϋπηρεσία είναι προαιρετική). Ψάχνουμε
άτομο με θέληση να εργαστεί, να μάθει, να αναπτυχθεί.
Στείλε mail στο
greenbeesgr@gmail.com
για να κλείσουμε ραντεβού για δοκιμαστικό. Τίτλος "Θέλω να εργαστώ μαζί σας" και στο
mail να αναγράφεται ο λόγος.
Στις αρμοδιότητες του υπαλλήλου θα είναι τα ακόλουθα: - Γραμματειακή Υποστήριξη Μεταφορά σκίτσων σε AutoCAD - Αποτύπωση κτιρίων - Προμετρήσεις και επιμετρήσεις
έργων - Φωτορεαλισμός
Στοιχεία Επικοινωνίας
greenbeesgr@gmail.com
6948695467 ώρες επικ. 7:30-15:00
Απαραίτητα προσόντα: - Κάτοχος κάρτας ΟΑΕΔ - Άριστη γνώση AutoCAD - Σχεδιασμός σε
3D πρόγραμμα κατά προτίμηση Blender - Photoshop Προαιρετικά ευπρόσδεκτα προσόντα: Γνώση ΝΟΚ - Γνώση φωτογραφίας - Σχεδιασμός επίπλων
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11/06/2021 Από εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλων ζητούνται για πρόσληψη:
Δύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί (ΠΕ) 5ετίας με εμπειρία σε έργα ύδρευσης-αποχέτευσης
Ένας (1) Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) 5ετίας με εμπειρία σε έργα
ύδρευσης-αποχέτευσης
Ένας (1) Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ) 5ετίας με εμπειρία σε έργα
ύδρευσης-αποχέτευσης
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Hράκλειο Κρήτης
Ωράριο απασχόλησης: Δευτέρα-Παρασκευή 8.00 - 15.00
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι την 22 Ιουνίου 2021 στο:
kjfrtsik@gmail.com

11/06/2021 Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Το τεχνικό γραφείο ICS-Kourakis που εδρεύει στο Γάζι Δ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου, επιθυμεί
να προσλάβει αρχιτέκτονα/ισα για μόνιμη απασχόληση.
ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :
Αρχιτεκτονική σύνθεση
Φωτορεαλιστικά σχέδια (3d studio max και v-ray)
Απαιτήσεις:
- πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού
- 2+ χρόνια επαγγελματική προϋπηρεσία σε αρχιτεκτονικό γραφείο
- άριστη γνώση 2D+3D προγραμμάτων όπως AutoCAD, 3D Studio Max, Rhino, Vray.
- άριστες γραφιστικές ικανότητες σε προγράμματα Photoshop, Illustrator, In design,
PowerPoint.
-Καλή αίσθηση του σχεδιασμού, Κριτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός ,
συνέπεια , υπευθυνότητα και ακεραιότητα.
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Παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα συνοδευμένο απαραίτητα από
δείγμα δουλειάς σας στο e-mail: info@ics-kourakis.com
Τηλ. επικοινωνίας 2810 824378
04/06/2021 Από Δασοτεχνικό Γραφείο με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ζητείται Τοπογράφος
η Πολιτικός ή Μηχανικός περιβάλλοντος
ΠΕ ή ΤΕ εκπαίδευσης.
Αποστολή βιογραφικού στο email: gandreadis81@gmail.com
01/06/2021

Από τεχνική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Ζητούνται: Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ εκπαίδευσης.

Αποστολή βιογραφικού στο email: info@adkae.gr ή adk@alexakis.eu
19/05/2021
Το τεχνικό γραφείο Christie Sarri & Συνεργάτες με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης αναζητά
Αρχιτέκτονα/3D visualizer.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι καταρτισμένος αρχιτέκτονας ικανός να χειριστεί προγράμματα
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3D σχεδιασμού και AutoCAD. Απαραίτητες κρίνονται η αποτελεσματική επικοινωνία, η
οργανωτική ικανότητα και η ανάληψη ευθύνης για την ορθή, ποιοτική και έγκυρη
διεκπεραίωση κάθε έργου.

Αρμοδιότητες:

Σύνθεση & Δημιουργία 2D σχεδίων και 3D μοντέλων
Παραγωγή φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
Πραγματοποίηση προμετρήσεων & επιμετρήσεων
Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με την ομάδα έργου με σκοπό την υλοποίηση στόχων,
χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμών.

Εμπειρία 1+ έτους στην κατασκευή και τον Σχεδιασμό θα εκτιμηθεί.

Αποστολή Βιογραφικών: mailbox@christiesarri.com

18/05/2021
Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία σε Μελετητική Εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: gouvas@geoper.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972211786
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07/05/2021

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος η΄ Μηχανικός περιβάλλοντος
για εργασία σε εργοτάξιο κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νότια του
Ρεθύμνου με σχετική εμπειρία υδραυλικών έργων ή επεξεργασίας λυμάτων.

Πληροφορίες

faethon.ike@gmail.com
Tηλ: 6942018705

28/04/2021
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Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας
ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο
Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό ηλεκτρομηχανολογικών
αναλύσεων σε κτίρια.
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· Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου
λογισμικού.

Επικοινωνία: info@edifice.gr
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2;
widows: 2; background: transparent }
13/01/2021
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }
Το τεχνικό γραφείο Christie Sarri & Συνεργάτες με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης αναζητά
αρχιτέκτονα/3d visualizer.
Ο ιδανικός υποψήφιος είναι καταρτισμένος αρχιτέκτονας ικανός να χειριστεί προγράμματα
3D σχεδιασμού και AutoCAD. Απαραίτητες κρίνονται η αποτελεσματική επικοινωνία, η
οργανωτική ικανότητα και η ανάληψη ευθύνης για την ορθή, ποιοτική και έγκυρη
διεκπεραίωση κάθε έργου.
Αρμοδιότητες:
Σύνθεση & Δημιουργία 2D σχεδίων και 3D μοντέλων
Παραγωγή φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
Πραγματοποίηση προμετρήσεων & επιμετρήσεων
Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με την ομάδα έργου με σκοπό την υλοποίηση στόχων,
χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμών.
Εμπειρία 1+ έτους στην κατασκευή και τον Σχεδιασμό θα εκτιμηθεί.
Ιστοσελίδα: https://www.christiesarri.com/
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 24, Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810823084
Email: mailbox@christiesarri.com
14/12/2020
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Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας (T.E./Π.Ε.) με προϋπηρεσία
σε τεχνικό γραφείο (έκδοση ηλ/κων αδειών δόμησης, τακτοποίηση
αυθαιρέτων, επαφή με δημόσιες υπηρεσίες).

Απαραίτητη η γνώση AutoCAD.Επιθυμητή η γνώση κάποιου στατικού
προγράμματος (π.χ. ΡΑΦ) στην περίπτωση Πολιτικού Μηχανικού.

Θα προτιμηθούν άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail kostantis.papadakis@gmail.com
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }p { margin-bottom:
0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height:
115%; background: transparent }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background:
transparent }
16/10/2020
Το Τεχνικό Γραφείο
Κρύστη Σαρρή και Συνεργάτες
ζητά Πολιτικό Μηχανικό με καλή γνώση προγράμματος στατικής δυναμικής επίλυσης. και
ΑUTOCAD

Απαιτείται εμπειρία κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια.

Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω email
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Email: mailbox@christiesarri.com

09/10/2020
Από Τεχνικό Γραφείο Έργων και Μελετών

ζητείται

Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) για απασχόληση σε θέματα:

∙ Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων,

∙ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

∙ Οικοδομικές άδειες,

∙ Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων,

∙ Άδειες λειτουργίας.

Πρόσθετη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί.

Επιθυμητές ειδικότητες: Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τοπογράφος,
Περιβαλλοντολόγος, Χωροτάκτης
Πολεοδόμος.
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Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στo info@alexakis.eu μέχρι 23 Οκτωβρίου 2020.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση
δεδομένων μας για 5 μήνες από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.

06/10/2020 Στελέχωση εταιρειών από κατόχους πτυχίων Τεχνική εταιρεία με έδρα τα
Χανιά, ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) για πλήρη
απασχόληση, με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών τουλάχιστον 3 ετών ,με
ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες), δίπλωμα οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικού : κωδ. ΠΟΛ-ΜΗΧ2020 στο ngineer.bio@gmail.com
24/09/2020
Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία σε Μελετητική Εταιρεία Γεωτεχνικών μελετών.

Τηλ επικοινωνίας: 6972211786
e-mail αποστολής βιογραφικών: gouvas@geoper.gr
23/09/2020
Μεγάλη εταιρεία ΑΠΕ ζητάει πολιτικό μηχανικό/ηλεκτρολόγο μηχανολόγο

για μόνιμη σταθερή εργασία στην έδρα της.
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τηλ. επικοινωνίας: 2810300270
αποστολή βιογραφικών: energy@aenaos-systems.gr
22/09/2020
Το Τεχνικό Γραφείο Κρύστη Σαρρή και Συνεργάτες

ζητά Πολιτικό Μηχανικό με καλή γνώση προγράμματος στατικής δυναμικής επίλυσης. και
ΑUTOCAD

Απαιτείται εμπειρία κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια.

Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω email
Email: mailbox@christiesarri.com

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }
29/07/2020
Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας
σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας
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· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε
κτίρια.

· Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Επικοινωνία: info@edifice.gr
03/07/2020
Zητείται πολιτικός μηχανικός (senior position) να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας
σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας :

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό δομοστατικών αναλύσεων σε κτίρια.

· Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
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Eπικοινωνία: info@edifice.gr
Προκήρυξη
11/06/2020

Το Τεχνικό Γραφείο Κρύστη Σαρρή και Συνεργάτες ζητά Αρχιτέκτονα
Μηχανικό.
Με καλή γνώση στο ΑUTOCAD, τον τρισδιάστατο σχεδιασμό &
φωτορεαλισμό.
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω email
Email: mailbox @ christiesarri . com

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2;
widows: 2; background: transparent } a:link { color: #0000ff; text-decoration: underline }
26/05/2020
Europlan – Junior Αρχιτέκτονας

Η Europlan εξειδικεύεται στην παράδοση τεχνικών έργων υψηλών προδιαγραφών (Εξοχικές
- Αστικές Κατοικίες, Γραφεία - Καταστήματα, Ξενοδοχεία και Βιομηχανικά Κτίρια) στο νησί
της Κρήτης.
Είμαστε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία, με εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα
της Σχεδίασης , Κατασκευής , Επίβλεψης και Διοίκησης Τεχνικών Έργων. Στα εξειδικευμένα
τμήματα μας Μελετητικό, Κατασκευαστικό, Διοίκησης Έργων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
απασχολούμε περισσότερους από 35 εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε
βραβευτεί για τις κατασκευές μας σε διαγωνισμούς στο Λονδίνο και στη Μόσχα.
Η εταιρεία για τα γραφεία της στο Ηράκλειο Κρήτης επιθυμεί να προσλάβει :
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Junior Αρχιτέκτονα (Κωδ . : ΕΔ02)
Προφίλ υποψηφίου :
• Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτέκτονα
• 1-3 χρόνια εμπειρίας σε Αρχιτεκτονικές μελέτες και λοιπά αντικείμενα Αρχιτέκτονα
• Επιθυμητή γνώση κανονισμών (Ν.4030/11, Ν.4067/12, Ν.4495/17, Π.Δ. 24-5-1985/ Εκτός
σχεδίου δόμηση, Π.Δ. 19-10-1978 Παραδοσιακών οικισμών, Σχεδιάζοντας για όλους,
Κτιριοδομικός Κανονισμός,
ΦΕΚ 181Δ/1985, Π.Δ. 14-11-2011 Δόμηση εντός Οικισμού, Ν.3212/ 2003)
• Επιθυμητή γνώση κανονισμών Αυθαιρέτων (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13, Ν.4495/17)
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, προγραμμάτων 3D
• Τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων
• Δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες
• Δημιουργική φαντασία
• Σχεδιαστική ικανότητα
• Ικανότητα σύλληψης ιδεών
• Εχεμύθεια
• Δυνατότητα συνεργασίας
• Διάθεση επιμόρφωσης
Ενδεικτικές αρμοδιότητες :
• Αρχιτεκτονικές Μελέτες
• Προτάσεις διακόσμησης
• Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
• Σύνταξη φακέλων για Υπηρεσίες και έκδοση οικοδομικών αδειών
• Τρισδιάστατες απεικονίσεις - παρουσιάσεις
Παροχές :
• Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία
Παρακαλούμε, προωθήστε το βιογραφικό σας.
Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις ανάγκες της θέσης.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

25/05/2020
Η Τεχνική Εταιρία Dialynas S.A. ( dialynas.com ) εξειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης νερου
και υγρών αποβλήτων με έδρα την Κρήτη, και ζητά Χημικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο
Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό με πτυχίο ΑΕΙ για μόνιμη συνεργασία.
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Αποστολή Βιογραφικών/επικοινωνία με email: md@dialynas.com

16/04/2020

Από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ERGO Καλουδάκης Α.Ε.,
ζητείται Μηχανικός με καλή γνώση της νομοθεσίας δημοσίων έργων και εμπειρία στην
σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην
παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333

Αποστολή βιογραφικού στο fax: 2810 261010
email: info@ergokaloudakis.gr
10/03/2020 Η Europlan εξειδικεύεται στην παράδοση τεχνικών έργων υψηλών
προδιαγραφών στο νησί της Κρήτης.
Είμαστε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία, με εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα
της Σχεδίασης , Κατασκευής , Επίβλεψης και Διοίκησης Τεχνικών Έργων. Στα εξειδικευμένα
τμήματα μας Μελετητικό, Κατασκευαστικό, Διοίκησης Έργων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
απασχολούμε περισσότερους από 35 εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε
βραβευτεί για τις κατασκευές μας σε διαγωνισμούς στο Λονδίνο και στη Μόσχα.

Η εταιρεία για τα κεντρικά γραφεία της στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης επιθυμεί να προσλάβει :

Junior Αρχιτέκτονα (Κωδ . : ΕΔ02)
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Προφίλ υποψηφίου :

·

Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτέκτονα

·

1-3 χρόνια εμπειρίας σε Αρχιτεκτονικές μελέτες και λοιπά αντικείμενα Αρχιτέκτονα

·
Επιθυμητή γνώση κανονισμών (Ν.4030/11, Ν.4067/12, Ν.4495/17, Π.Δ. 24-5-1985/ Εκτός
σχεδίου δόμηση, Π.Δ. 19-10-1978 Παραδοσιακών οικισμών, Σχεδιάζοντας για όλους,
Κτιριοδομικός Κανονισμός,

ΦΕΚ 181Δ/1985, Π.Δ. 14-11-2011 Δόμηση εντός Οικισμού, Ν.3212/ 2003)

·
Επιθυμητή γνώση κανονισμών Αυθαιρέτων (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13,
Ν.4495/17)

·

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·

Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, προγραμμάτων 3D

·

Τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων

·

Δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες

·

Δημιουργική φαντασία
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·

Σχεδιαστική ικανότητα

·

Ικανότητα σύλληψης ιδεών

·

Εχεμύθεια

·

Δυνατότητα συνεργασίας

·

Διάθεση επιμόρφωσης

Ενδεικτικές αρμοδιότητες :

·

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

·

Προτάσεις διακόσμησης

·

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

·

Σύνταξη φακέλων για Υπηρεσίες και έκδοση οικοδομικών αδειών

·

Τρισδιάστατες απεικονίσεις - παρουσιάσεις
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Παροχές :

·

Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον

·

Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία

Παρακαλούμε, προωθήστε το βιογραφικό σας.

Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις ανάγκες της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

10/03/2020
Europlan – Senior Αρχιτέκτονας

Η Europlan εξειδικεύεται στην παράδοση τεχνικών έργων υψηλών προδιαγραφών στο νησί
της Κρήτης.
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Είμαστε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία, με εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα
της Σχεδίασης , Κατασκευής , Επίβλεψης και Διοίκησης Τεχνικών Έργων. Στα εξειδικευμένα
τμήματα μας Μελετητικό, Κατασκευαστικό, Διοίκησης Έργων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
απασχολούμε περισσότερους από 35 εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε
βραβευτεί για τις κατασκευές μας σε διαγωνισμούς στο Λονδίνο και στη Μόσχα.

Η εταιρεία για τα κεντρικά γραφεία της στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης επιθυμεί να προσλάβει :

Senior Αρχιτέκτονα (Κωδ . : ΕΔ02)

Προφίλ υποψηφίου :

·

Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτέκτονα

·

3-5 χρόνια εμπειρίας σε Αρχιτεκτονικές μελέτες και λοιπά αντικείμενα Αρχιτέκτονα

· Απαραίτητη γνώση κανονισμών (Ν.4030/11, Ν.4067/12, Ν.4495/17, Π.Δ. 24-5-1985/ Εκτός
σχεδίου δόμηση, Π.Δ. 19-10-1978 Παραδοσιακών οικισμών, Σχεδιάζοντας για όλους,
Κτιριοδομικός Κανονισμός,

ΦΕΚ 181Δ/1985, Π.Δ. 14-11-2011 Δόμηση εντός Οικισμού, Ν.3212/ 2003)
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·
Απαραίτητη γνώση κανονισμών Αυθαιρέτων (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13,
Ν.4495/17)

·

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

·

Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, προγραμμάτων 3D

·

Τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων

·

Δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες

·

Δημιουργική φαντασία

·

Σχεδιαστική ικανότητα

·

Ικανότητα σύλληψης ιδεών

·

Εχεμύθεια

·

Δυνατότητα συνεργασίας

·

Διάθεση επιμόρφωσης
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Ενδεικτικές αρμοδιότητες :

·

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

·

Προτάσεις διακόσμησης

·

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

·

Σύνταξη φακέλων για Υπηρεσίες και έκδοση οικοδομικών αδειών

·

Τρισδιάστατες απεικονίσεις - παρουσιάσεις

Παροχές :

·

Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον

·

Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία

Παρακαλούμε, προωθήστε το βιογραφικό σας.
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Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις ανάγκες της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

10/03/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΙΕΣ

https://www.hc-crete.gr/πολιτης/νεα-ανακοινωσεις/ενημερωση-για-προκηρυξη-λοιπου-πλην-ι
ατρων-επικουρικου-προσωπικου-2020

Άρτεμη Σπανάκη

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός, MSc, Phd

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

τηλ 2813404408,

fax 2810 331570
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aspanaki@hc-crete.gr

20/02/2020

Το Τεχνικό Γραφείο Κρύστη Σαρρή και Συνεργάτες ζητά Αρχιτέκτονα
Μηχανικό
με καλή
γνώση στο Α
UTOCAD
, τον τρισδιάστατο σχεδιασμό & φωτορεαλισμό.
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω email
Email: mailbox @ christiesarri . com
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2;
widows: 2 } a:link { color: #0000ff }
20/02/2020

Το Τεχνικό Γραφείο Κρύστη Σαρρή και Συνεργάτες ζητά Πολιτικό
Μηχανικό ή Μηχανικό Δομικών Έργων
με καλή γνώση Α
UTOCAD
και προγράμματος στατικής δυναμικής επίλυσης.

Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω email

Email: mailbox @ christiesarri . com
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2;
widows: 2 } a:link { color: #0000ff }
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr;
line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } a:link { color: #0000ff }
p
{ margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 }
a:link { color: #0000ff }
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20/02/2020
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left;
orphans: 2; widows: 2 } a:link { color: #0563c1 }
Zητείται πολιτικός μηχανικός (senior position) να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας
σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας :

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό δομοστατικών αναλύσεων σε κτίρια.

· Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Eπικοινωνία: info@edifice.gr Αναλυτική προκήρυξη, εδώ.
20/02/2020 Το Τεχνικό Γραφείο ΚΤΙΤΩΡ αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό πλήρους
απασχόλησης
, με κύριο αντικείμενο
την εκπόνηση και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων και υποθέσεων αυθαιρέτων.
Απαραίτητα Προσόντα: Τουλάχιστον ένα έτος εργασιακή εμπειρία σε μελέτες Η/Μ. Γνώση
Σχεδιαστικού Προγράμματος AutoCAD. Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου.
Αποστολή βιογραφικών στο
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ktitor@ktitor.eu
με κωδικό θέσης ΚΜ01
03/02/2020 Η εταιρεία μας Τεχνικός Οίκος Λογισμικού – ΤΟΛ, με αντικείμενο την Ανάπτυξ
η & Διάθεση Τεχνικού Λογισμικού για μηχανικούς
και
έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης
, προσφέρει θέσεις εργασίας για
Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Η/Υ και για Προγραμματιστές
.
Λεπτομέρειες για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας θα βρείτε εδώ:

https :// www . tol . com . gr / Company / work _ with _ us . php

28/01/2020 03/02/2020 Από Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο
Ηράκλειο Κρήτης, ζητούνται για άμεση πρόληψη, οι παρακάτω ειδικότητες:

1.

Πτυχιούχος με γνώσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης

2.

Πτυχιούχος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών

3.

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

4.

Πτυχιούχος Δομικών Έργων
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Απαραίτητο προσόν για τις ειδικότητες 1 και 2 η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τυχόν εμπειρία θα ληφθεί υπόψη για όλες τις ειδικότητες.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι την 4 Φεβρουαρίου 2020 στο: ale @ otenet .
gr

21/01/2020
Το Αρχιτεκτονικό μας γραφείο προσφέρει μία θέση εργασίας πλήρη απασχόληση ή 2
θέσεις μερικής απασχόλησης.
Ψάχνουμε Αρχιτέκτονα/ Πολιτικό Μηχανικό με θέληση να εργαστεί και να μάθει.

Στείλε μαιλ στο loukou.emp@gmail.com για να κλείσουμε ραντεβού για δοκιμαστικό. Τίτλος
μαιλ "Θέλω να εργαστώ μαζί σας" και στο μαιλ να αναγράφεται ο λόγος.

Στις αρμοδιότητες του υπαλλήλου θα είναι τα ακόλουθα:

- Μεταφορά σκίτσων σε AutoCAD

- Αποτύπωση κτιρίων

- Προμετρήσεις και επιμετρήσεις έργων
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- Γραμματειακή Υποστήριξη (Αρχειοθέτηση & Οργάνωση / Συλλογή & Σύνταξη προσφορών
κλπ)

- Επαφή με Πολεοδομία και Υπηρεσίες

Υποχρεωτικές δεξιότητες

- AutoCAD

- Οργανωτικότητα

- Προσοχή στις λεπτομέρειες

Στοιχεία Επικοινωνίας

loukou.emp@gmail.com

6948695467 ώρες επικ. 10:00-14:00

Προαιρετικά προσόντα

- Σχεδιασμός σε 3D πρόγραμμα (ArchiCAD, Sketch up, 3DS max, κλπ)
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- Γνώση εργοταξίου

- Photoshop

- Γνώσεις φωτογραφίας

- Γερμανικά

Ειρήνη Λούκου

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

GreenBees Constructions

10/12/2019

Ζητείται νέος ή νέα Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός (AEI/TEI) από
αρχιτεκτονικό γραφείο, για τις εξής εργασίες:
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- Εκπόνηση σχεδίων και σύνταξη φακέλου για έκδοση οικοδομικών αδειών

- αποτυπώσεις

- προμετρήσεις,

- παρακολούθηση έργων

Απαραίτητα προσόντα:

- καλή γνώση AutoCAD

- καλή γνώση MS Office ή Open Office

Επιθυμητά προσόντα:

- γνώση τρισδιάστατο πρόγραμμα σχεδίασης (Revit ή SketchUp)
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- φωτορεαλιστική απεικόνιση κτιρίων και εσωτερικών χώρων (Vray, Enscape)

- γνώση Photoshop, Illustrator

για πλήρη απασχόληση

Έδρα εργασίας: Ηράκλειο, Κρήτης

Αποστολή βιογραφικών: info@mariapratikaki.gr
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; }a:link { }
27/11/2019

Ζητείται

Πολιτικός Μηχανικός με εργασιακή εμπειρία (2-3 έτη) σε :

α. Εκπόνηση στατικών μελετών - παραγωγή κατασκευαστικών
σχεδίων
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β. Προμετρήσεις /επιμετρήσεις οικοδομικών εργασιών κτιριακών
έργων

γ. Επίβλεψη κατασκευών κτιριακών έργων

Απαραίτητα προσόντα :

- Γνώση χειρισμού λογισμικού για εκπόνηση στατικών μελετών.

- Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος (Autocad).

- Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου / ή και μηχανής.
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Θα συνεκτιμηθεί ενδεχόμενη γνώση σε τοπογραφικές
εφαρμογές.

Για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Έδρα εργασίας : Ηράκλειο Κρήτης

Αποστολή Βιογραφικού στο email : civil 2113@ gmail . co
m
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; }
7/11/2019
Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί
ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο
γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης.
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Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό
ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε κτίρια.

· Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση
κατάλληλου λογισμικού.

Επικοινωνία: info@edifice.gr
7/11/2019 Zητείται αρχιτέκτων μηχανικός να εργαστεί ως
μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο
γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης.
Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας :

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό
αρχιτεκτωνικών μελετών σε κτίρια.
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· Τρισδιάστατος σχεδιασμός κτιρίων με χρήση κατάλληλου
λογισμικού.

Eπικοινωνία: info@edifice.gr

7/11/2019
Zητείται πολιτικός μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας
ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας
στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας :

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό
δομοστατικών αναλύσεων σε κτίρια.

· Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση
κατάλληλου λογισμικού.
Eπικοινωνία: info@edifice.gr
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29/10/2019
Τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ζητά
Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία στις τακτοποιήσεις
αυθαιρέτων.
Αποστολή βιογραφικών: igtheodo@gmail.com
22/10/2019 ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΖΗΤΗΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ
ΒΑΡΔΙΑΣ-ΘΕΡΜΑΣΤΗ!!
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ -ΠΛΗΡΗ
ΑΣΦΑΛΗΣΗ!!ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ!!
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6944577774 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
Email:androulakismanos2@gmail.com
18/10/2019 Η εταιρεία SEAMAP Ε.Ε ζητεί Πολιτικό Μηχανικό
ή Τοπογράφο Μηχανικό για απασχόληση σε τοπογραφικές
και υδρογραφικές μελέτες στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της
Κρήτης.
Αποστολή βιογραφικών στο info@seamap.gr

20/9/2019 H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της,
τεχνικής μελετητικής εταιρείας αναζητά αρχιτέκτονα
μηχανικό για μόνιμη απασχόληση στο Ρέθυμνο Κρήτης.
Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία στη σχεδίαση κι
αδειοδότηση αρχιτεκτονικών έργων, άριστη γνώση
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Autocad,2D, 3D, Sketchup ,V-Ray, γνώση προγραμμάτων
Photoshop, InDesign, επιθυμητή γνώση προγράμματος
REVIT
κι άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή
CVs
στο:
despina.aeraki@adecco.com
13/9/2019 Ζητείται Μηχανικός (Πολ. Μηχ. ή Τοπ/φος
,μέλος ΤΕΕ, με δικαίωμα υπογραφής ) για Τεχνικό Γραφείο
με πολυετή λειτουργία εκτός Ηρακλείου . Αρχικά ως
συνεργάτης και αργότερα για αποκλειστική ανάληψη
λειτουργίας του Γραφείου. Δεν απαιτείται η καθημερινή
παρουσία.
Ε-mail για επικοινωνία : msofoula@
tee.gr
2/9/2019 Προκήρυξη 2 θέσεων Διπλωματούχων
Ηλεκτρολόγων / Μηχανολόγων μηχανικών
,
ως
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην 7η ΥΠΕ Κρήτης.
Πρόκειται για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2019.&nbsp; Η
προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής αρχίζει στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα
Δευτέρα και λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00.
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http://www.odigostoupoliti.eu/asep-2e-2019-proslipsi-9-ptychio
uchon-se-ypiresies-ygeias/

http://www.odigostoupoliti.eu/asep-2e-2019-nees-prothesmiesypovolis-aitiseon/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium
=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+odigostoupoliti%2Fkfhh
+%28%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A
3+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%9F%CE%9B
%CE%99%CE%A4%CE%97%29

18/8/2019
Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί
ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο
γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό
ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε κτίρια.

40 / 43

Αγορά Εργασίας

· Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση
κατάλληλου λογισμικού.

Επικοινωνία: info@edifice.gr

18/8/2019
Zητείται αρχιτέκτων μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας
ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας
στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας :

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό
αρχιτεκτωνικών μελετών σε κτίρια.
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· Τρισδιάστατος σχεδιασμός κτιρίων με χρήση κατάλληλου
λογισμικού.

Eπικοινωνία: info@edifice.gr

17/7/2019 Από Τεχνικό Γραφείο Έργων και Μελετών
ζητείται Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ) για απασχόληση σε θέματα:
·

Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων.

·

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Πρόσθετη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί.
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Επιθυμητές ειδικότητες: Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Τοπογράφος, Χωροτάκτης, Πολεοδόμος.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο info@alexakis.eu
μέχρι 31 Ιουλίου 2019.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά
και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 5 μήνες από
την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.
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