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.

26/6/2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ,ΖΗΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ ΔΥΟ ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ.

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ 6979339565

mail info@komos.estate

26/6/2019

Η ΚΕΝ ΑΕ, πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου αναζητά:
Retail Trade & Billing Officer για τα κεντρικά της γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης

Προφίλ υποψηφίου:

·
Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ (Μηχανολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή άλλο συναφές
αντικείμενο)
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·

Προϋπηρεσία επιθυμητή

·

Άριστη γνώση χειρισμού H/Y και Ms Office

·

Ανεπτυγμένες δεξιότητες ανάλυσης και επεξήγησης δεδομένων

·

Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση

·

Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικότητα

·

Γνώσεις οικονομικής ανάλυσης θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

·

Γνώση αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει:

·

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

·

Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

·

Προοπτικές εξέλιξης
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Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email hr @ k - en . gr αν
αφέροντας τον κωδικό ΚΕΝ_ΤΟ2.
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους / τις υποψηφίους-ες που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της θέσης και της εταιρίας.

Τα στοιχεία των βιογραφικών και των αιτήσεων παραμένουν εμπιστευτικά.

13/5/2019

Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και
Διοίκησης για μόνιμη απασχόληση στη θέση του Μηχανικού Παραγωγής - Υπεύθυνου στο
αντίστοιχο τμήμα σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επικοινωνία: minoiki@yahoo.gr

13/5/2019

Ζητείται αρχιτέκτονας γνωστής των μαθημάτων ψηφιακά 2 και ψηφιακά 3 του
Πολυτεχνείου Κρητης για να βοηθήσει φοιτητή τον Ιούλιο στο Ηρακλειο
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15/4/2019
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
15/4/2019
Zητείται αρχιτέκτων 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 αρχιτεκτoνικών μελετών σε κτίρια.

· Τρισδιάστατος σχεδιασμός κτιρίων με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Eπικοινωνία: info@edifice.gr
29/3/2019

Ζητείται Αρχιτέκτονας μηχανικός ή Πολιτικός μηχανικός ΤΕ με γνώσεις
Autocad και Revit για εργασία σε τεχνικό γραφείο μελετών.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail : mgeorgakopoulu@yahoo.gr

5/3/2019 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.
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· Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Επικοινω
νία:
info
@edifice.gr
18/2/2019
Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. και Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. για
εργασία σε εργοληπτική εταιρεία στο Ηράκλειο. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail :
construction.job.heraklion@gmail.com
13/2/2019
Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία σε Τεχνικό γραφείο-Τεχνική Εταιρεία στο
Ρέθυμνο. Ο ενδιαφερόμενος Μηχανικός πρέπει να έχει πολύ καλές γνώσεις AutoCad,
επιθυμητή η εμπειρία.
Πληροφορίες κιν 6972220420,

email: msiganos@otenet.gr , siganos2gmail.com

4/2/2019 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.

7/9

Αγορά Εργασίας

· Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Eπικοινωνία: info@edifice.gr

4/2/2019 Τεχνικό γραφείο αναζητά Αρχιτέκτονα ή δομικών έργων με εμπειρία για πλήρη
απασχόληση
Απαιτητά προσόντα : Γνώσεις Cad, ΝΟΚ , αυθαίρετων,
έκδοση αδειών
Τηλ. Επικοινωνίας : 6972274646

22/1/2019 Από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης Ζητείται
Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Β και άνω σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για
στελέχωση του πτυχίου της.
Πληροφορίες στο τηλ :2810761060

20/12/2018
Κρύστη Σαρρή & Συνεργάτες Μελέτες -Κατασκευές.

Ζητείται Αρχιτέκτονας με εμπειρία στο SKETCH UP και V-RAY.

Αποστολή Βιογραφικών
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