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Για αγγελίες απευθυνθείτε 
στην Τράπεζα Πληροφοριών 
ΤΕΕ: jobs@tee.gr  
& τηλ: 210-3671112
Για πλήρη ενημέρωση για 
προσφορά εργασίας, μελέτες 
και έργα μπείτε  
στην ιστοσελίδα του  
ΤΕΕ: www.tee.gr
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ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για 
μηχανικούς στον ιδιωτι-
κό τομέα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ-
ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: 
Θέσεις για μηχανικούς 
με συμβάσεις έργου

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙ-
ΚΟΥ: Μηχανικοί για 
ερευνητικά έργα

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 
Θέσεις για μηχανικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλή-
ρωση των ακόλουθων θέσεων Ειδικών Επιστημόνων 
(ΕΕ) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος, με συμβάσεις μερικής απασχόλησης 
ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής 
φύσεως, για διδασκαλία του προπτυχιακών μαθημάτων. 
Η πλήρωση των θέσεων θα είναι για το Χειμερινό Εξά-
μηνο 2013-2014 (Σεπτέμβριος –Δεκέμβριος 2013). 
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
& Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του προ-
πτυχιακού μαθήματος «ΠΠΜ 481 – Εκτίμηση Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων» 
Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών & Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του 
προπτυχιακού μαθήματος «ΠΠΜ 442 – Προεντεταμένο 
Σκυρόδεμα» 
Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
& Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του προ-
πτυχιακού μαθήματος «ΠΠΜ 370 – Υδραυλική» 
Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών & Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του 
προπτυχιακού μαθήματος «ΠΠΜ 181 – Εισαγωγή στη 
Μηχανική Περιβάλλοντος» 
Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών & Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του 
προπτυχιακού μαθήματος «ΠΠΜ 272 – Πειραματική 
Ρευστομηχανική» 
Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
& Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του προ-
πτυχιακού μαθήματος “ΠΠΜ 513 – “Προδιαγραφές και 
Συμβόλαια Κατασκευαστικών Έργων” 

Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών & Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του 
προπτυχιακού μαθήματος “ΠΠΜ576 - Περιβαλλοντική 
Ρευστομηχανική” 
Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
& Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του προ-
πτυχιακού μαθήματος “ΠΠΜ586 - Αειφόρο Δομημένο 
Περιβάλλον” 
Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
& Μηχανικών Περιβάλλοντος για διδασκαλία του προ-
πτυχιακού μαθήματος “ΠΠΜ582 - Διαχείριση Στερεών 
και Επικίνδυνων Αποβλήτων” 
Kαταληκτική ημερομηνία: 11-07-2013
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων ανέρχεται στα €68 
ανά ώρα διδασκαλίας για κατόχους διδακτορικού τίτλου 
και στα €41 για κατόχους τίτλου Μάστερ. Η αμοιβή 
υπολογίζεται ως εξής: Αμοιβή ανά ώρα διδασκαλίας 
Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ 15 εβδομάδες 
(διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
στα τηλέφωνα 22892200 και 22892249 κατά τις ώρες 
8:00-14:00.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος «Face to Face»  ζητά: 
α) 12 πτυχιούχους Πολυτεχνείου ή πτυχιούχους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής από όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο, ώστε να στελεχώσουν το τμήμα πωλή-
σεων e-learning software του ομίλου. 
β) 6 πτυχιούχους Πολυτεχνείου ή  ΑΕΙ Πληρο-

φορικής για να εργαστούν ως βοηθοί ψηφιακού 
εισηγητή. Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση 
αυτή είναι οι γνώσεις: 3d studio max & Illustrator, 
typing.
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας: 6940740770 και 210 6149291.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέσεις για 18 μηχανικούς  Πληροφορικής

Διδάσκοντες  Μηχανικοί  
για το χειμερινό  εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νίκος Πέρπερας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Φρόσω Καβαλάρη
Γεώργιος Π. Καραλής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Από διάφορες ιδιωτικές 
εταιρείες στην Ελλάδα 

ζητούνται διπλωματούχοι 
μηχανικοί διαφόρων ειδικο-
τήτων για εργασία ως εξής:

ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
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•Έναν προγραμματιστή  που θα εργαστεί ως 
εξωτερικός συνεργάτης αναζητά η Πλάσις Ενεργειακή 
Α.Ε. Βασικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι 
το πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση μηχανικού), η εμπειρία 
στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση C # και C + + και 
η πολύ καλή γνώση της πλατφόρμας .NET και SQL. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο φαξ: 210 8053001.
•ΖήτΈιται πολιτικοσ μή-
ΧΑΝΙΚΟΣ από την τεχνική 
εταιρία συμβούλων μηχανι-
κών Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ  για τις 
θέσεις υπευθύνων πωλήσεων 
στις περιοχές Θεσσαλονί-
κης, Θέρμης, Ωραιοκάστρου, 
Καλαμαριάς, Χαλκιδικής. 
Άδεια οδηγήσεως και κατοχή 
αυτοκίνητου. Αποστολή 
βιογραφικού σημειώματος 
στο email: info@atzovaras.
gr. TZOVARAS – GROUP OF 
ENGINEERS, Κων. Καραμαν-
λή 88, 54644Τηλ. 2310458323, 
2310861640.
•Έναν μήΧανικο Presales 
Εταιρικών Πελατών θα προ-
σλάβει η Forthnet, η οποία 
δραστηριοποιείται στην 
παροχή ευρυζωνικών και 
συνδρομητικών τηλεοπτικών 
υπηρεσιών. Ο νέος συνερ-
γάτης θα σχεδιάζει τεχνικές 
προτάσεις για εταιρικούς 
πελάτες, βασισμένες στα 
τηλεπικοινωνιακά προϊόντα της Forthnet, θα συμμετέ-
χει στις συναντήσεις με υφιστάμενους και πιθανούς 
νέους εταιρικούς πελάτες για καταγραφή αναγκών 
και υποστήριξη σε τεχνικά θέματα και θα προετοιμά-
ζει και παρακολουθεί τη συμμετοχή της εταιρείας σε 

διαγωνισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο 
κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πενταε-
τή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση 
Τηλεπικοινωνιακού Μηχανικού με αρμοδιότητα την 
υποστήριξη πελατών, επικοινωνιακές και διαπραγμα-

τευτικές ικανότητες, άριστη ικανότητα οργάνωσης 
και προγραμματισμού, ικανότητα για ανάληψη 

πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων, 
πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 
στους τομείς Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών, άριστη γραπτή και προφορική 

επικοινωνία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά 
και πολύ καλή γνώση και χρήση ΜS Office. 
Ο Μεταπτυχιακός τίτλος όπως και η πιστοποί-

ηση CCNA θα θεωρηθούν επιπρόσθετα 
προσόντα.  Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά 
τους σημειώματα στο email: jobs@
forthnetgroup.gr 
•μήΧανολογοσ μηχανικός 

πτυχιούχος εκπαίδευσης 5ετή 
εμπειρία σε βιομηχανική πα-
ραγωγή από εταιρεία επεξερ-
γασίας ξύλου με έδρα ΒΟ.ΠΕ. 
Σίνδου. Άριστη χρήση Η/Υ 

γνώση γερμανικών αγγλικών. Βι-
ογραφικό Fax: 2310-795167 info@

euroco.gr 
•ή ΈταιρΈια ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
& ΣΙΑ ζητά ενεργειακό μηχανολό-
γο μηχανικό με μεταπτυχιακό και 
ηλεκτρονικό μηχανικό ή μηχανικό 

Πληροφορικής με μεταπτυχιακό. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα 
ανεργίας του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο επικοινωνίας 6933372108. Βιογραφικά 
αποστέλλονται στο: mechng82@gmail.com. 

Μηχανικός στο Ηράκλειο Κρήτης
Η εταιρεία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ, εταιρεία 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έδρα το Ηράκλειο 
Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει με μισθωτή σχέση 
εργασίας πλήρους απασχόλησης έναν/μία (1) ερευνη-
τή/-τρια προκειμένου να συνεισφέρει στην υλοποίηση 
ερευνητικού έργου που σχετίζεται με την «κατασκευή 
ανεμογεννήτριας».
Απαραίτητες προϋποθέσεις: A. κάτοχος Διδακτορικού 
Διπλώματος ή κάτοχος ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών και τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία 
στο σχετικό αντικείμενο μετά την κτήση του μεταπτυ-
χιακού τίτλου (αποδεκτά τα επιστημονικά πεδία της 

Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, της Ηλεκτρονικής 
Μηχανικής, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος). B. 
η απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου
Το ερευνητικό έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 
– Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε 
επιχειρήσεις».
Πληροφορίες: 2810-371260, info@ecosolutions.gr. 
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ecosolutions.gr. 
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Assistant – eMoDiA), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών 
σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη 
δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει 
πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλ-
ληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 
διάρκειας ενός έτους.
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος Πτυχίου είτε Μετα-
πτυχιακού τίτλου (μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, Master) 
της Πληροφορικής, ή Μηχανικής (Engineering) ή Βιοπληρο-
φορικής ή Ιατρικής Πληροφορικής ή παρεμφερών περιοχών 
(Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική), από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρότα-
ση τους, μέχρι την 10/7/2013 και ώρα 14:00.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτά-
σεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, 
e-mail: chrys@ics.forth.gr.  Σχετικός σύνδεσμος: www.ics.gr. 

•το ινστιτούτο πληροφορικής του ιδρύματος τεχνο-
λογίας και Έρευνας ενδιαφέρεται για την απασχόληση 
Μηχανικού Λογισμικού / Προγραμματιστή, για το παρακάτω 
έργο: Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου υψηλής απόδοσης. 
Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας, ρύθμιση, διόρθωση 
σφαλμάτων και επανασχεδιασμός όλων των δραστηριοτήτων 
ελέγχου και αλλαγών λογισμικού. Μοντελοποίηση, αλλαγές 
σχήματος και συντήρηση βάσης δεδομένων. Βελτιστοποίηση 
ερωτημάτων, ανάπτυξη αποθηκευμένων διαδικασιών, βελτι-
στοποίηση εφαρμογών και σχεδιασμός βάσεων δεδομένων. 
Βελτιστοποίηση και προσαρμογή εσωτερικών διαδικασιών 
ανάπτυξης. Τεχνική υποστήριξη 2ου επιπέδου για θέματα 
παραγωγικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης υποστήρι-
ξης εκτός κανονικού ωραρίου).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα και δύο κατά προτίμηση συστατικές 
επιστολές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mvasil@ics.forth.gr, 
υπόψη κ. Μ. Βασιλάκη. Σχετικός σύνδεσμος: www.ics.gr. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν μηχανι-
κούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις 
έργου. Αναλυτικά: 
•το ινστιτούτο προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών 
Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος/έργου «-NANOFUNCTION- Beyond CMOS 
Nanodevices for Adding Functionalities to CMOS » (Ε-1598) 
(Grant Agreement No 257375), προσκαλεί τους ενδιαφερό-
μενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) 
θέση εξωτερικού συνεργάτη με ανάθεση έργου ως εξής:
1 θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο 
«Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός δομών και διατάξεων Μικροη-
λεκτρονικής». 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος 
Φυσικής ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών). Η σύμβαση θα 
είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης.
Καταληκτική ημερομηνία: 28-06-2013.
Πληροφορίες: 210 6503411 και A.Nassiopoulou@imel.
demokritos.gr
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.
demokritos.gr 

•το Έθνικό Δίκτυο Έρευνας & τεχνολογίας ενδιαφέρεται 
ν’ απασχολήσει ένα άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου 
στο πλαίσιο της πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και 
Ανάπτυξη Ελληνικών Εταίρων για Συμμετοχή στις Κοινοπρα-
ξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα Πλαίσια 
του ESFRI/2006».
Ειδικότητα: Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 03-07-2013.
Πληροφορίες: τηλ. 210-7474254
Σχετικός σύνδεσμος: http://static.diavgeia.gov.gr 

•το Ίδρυμα τεχνολογίας και Έρευνας (ιτΈ), στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μο-
ριακής Διαγνωστικής» (electronic Molecular Diagnostics 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Προκήρυξη για Γενικό Διευθυντή
οργανισμό ή σε ελεύθερο συναφές επάγγελμα).
- Να έχουν δεκαετή (10 έτη) πρόσφατη εμπειρία σε διευθυντική 
θέση διοίκησης ομάδων ατόμων υψηλού επιπέδου, επιφορτι-
σμένων να επιτύχουν τεχνικούς ή επιχειρηματικούς στόχους, 
με αποδεδειγμένη (με κάθε πρόσφορο τρόπο) ικανότητα στην 
επιχειρησιακή επικοινωνία.
- Να χειρίζονται άριστα την ελληνική και αγγλική γλώσσα.
- Να έχουν γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office: Word – Excel). Η 
θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης και θα καλυφθεί από άτομο που θα ανταποκρί-
νεται στον πιο ικανοποιητικό βαθμό στα παραπάνω προσόντα. 
Ο Γενικός Διευθυντής θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας 
τριετούς διάρκειας και με αμοιβή που θα καθορισθεί στο πλαίσιο 
της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 05/07/2013 
Περισσότερες πληροφορίες: www.ktimatologio.gr. 

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, υπεύθυνη για την μελέτη, 
σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, προκειμένου να πληρώσει την θέση του Γενικού 
Διευθυντού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
- Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή Διπλώματος Ανώτατης Σχολής 
(Πανεπιστημιακού Τομέα) Θετικών ή Οικονομικών ή Διοικητικών 
Επιστημών συναφούς αντικειμένου ως προς τις δραστηριότητες 
της εταιρείας, της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής.
- Να έχουν αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (Ph.D ή 
Master) σε αντικείμενο συναφές με αυτό της θέσης εργασίας.
- Να έχουν τουλάχιστον εικοσαετή (20 έτη) σημαντική και αποδε-
δειγμένη επιτυχή εμπειρία σε σχεδιασμό διοίκηση και εκτέλεση 
με σύγχρονους μεθόδους, αναπτυξιακών προγραμμάτων ή 
έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (σε ανώνυμη εταιρεία ή 
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Ο Όμιλος DOS GROUP ενόψει της 
έναρξης υλοποίησης Μονάδων Παρα-
γωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1Mw από 
Φυτική Βιομάζα (Woodchip) προτίθεται 
να διενεργήσει Διαγωνισμό με αντι-
κείμενο τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 
κτιριακού οργανισμού που θα στεγάσει 
Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας από Φυτική Βιομάζα (Woodchip).
Η πρόσκληση απευθύνεται ιδιαίτερα 
σε νέους αρχιτέκτονες που επιθυμούν 
να περάσουν από το σχεδιασμό στην 
υλοποίηση σε ένα απαιτητικό αντικείμε-
νο όπως είναι αυτό του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού κτιρίων σε Βιοτεχνικές 
Περιοχές ενσωματωμένες σε αστικό 
ιστό. Η σύγχρονη τάση πανευρωπαϊκά 
θέλει τις Μονάδες Παραγωγής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα 
να εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές και 
Βιοτεχνικές Ζώνες εντός Πόλεων και 
οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να εμπνευ-
στούν από πολλά επιτυχημένα παρα-
δείγματα αρχιτεκτονικής ενσωμάτωσης 
και αισθητικής αναβάθμισης αντίστοι-
χων Μονάδων.
Ο Διαγωνισμός θα έχει συνολική διάρ-
κεια 6 μηνών και διαχωρίζεται σε δύο 
φάσεις.
Από την 1η Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμ-

βρίου οι συμμετέχοντες αποστέλλουν 
φωτογραφία της μακέτας και σύντομη 
περιγραφή του έργου με συστημένη 
αποστολή στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 
332, ΤΚ 17673 με την ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα 
ολοκληρωθεί με την επιλογή των 
καλύτερων 10 ιδεών από την επιτρο-
πή οι οποίες και θα προκριθούν στην 
επόμενη φάση.
Στο επόμενο στάδιο, που διαρκεί από 
την 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου 
2013, οι 10 καλύτερες προτάσεις πα-
ρουσιάζονται και εξετάζονται αναλυτικά 
στην εταιρεία από τους συμμετέχοντες. 
Σε αυτό το στάδιο θα αξιολογηθούν οι 
προτάσεις εκείνες που έχουν καταφέ-
ρει να πείσουν για την υψηλή αισθη-
τική προσέγγισή τους αλλά και για τη 
λειτουργικότητά τους. Η καινοτομία 
καθώς και η υπέρβαση από δεδομένα 
ιδεότυπα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Οι πρώτες τρεις προτάσεις θα λάβουν 
χρηματικό βραβείο.
Η νικήτρια πρόταση θα βραβευθεί με 
την υπογραφή συμβολαίου υλοποίησής 
της σε συνεργασία με το φορέα υλοποί-
ησης της μονάδας που θα επιλεγεί.
Πληροφορίες: www.dosgroup.gr. 

Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΔΡΑΣΗΣ MARIE CURIE
Μέχρι 14 Αυγούστου η προθεσμία  
για υποτροφίες σε ερευνητές
Ερευνητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την επιστημονική τους 
σταδιοδρομία εντός ή εκτός Ευρώπης, ή ακόμα και να επιστρέψουν 
στην Ευρώπη μετά από παραμονή σε Τρίτες Χώρες, καλούνται να 
υποβάλλουν, έως τις 14 Αυγούστου 2013, τις προτάσεις τους για τις 
μεμονωμένες υποτροφίες του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ-Δρά-
σεις Marie Curie (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ). 
Το δημοφιλές πρόγραμμα για την επιστημονική σταδιοδρομία στην 
έρευνα προωθεί την κινητικότητα των ερευνητών εντός Ευρώπης, τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας από Τρίτες Χώρες και την προσέλκυση ή 
τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από Τρίτες Χώρες 
στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι ανοικτές προκηρύξεις αφορούν:
- Intra-European Fellowships (ευρωπαϊκές υποτροφίες για επαγ-
γελματική εξέλιξη/IEF): απευθύνονται σε έμπειρους ερευνητές, 
εγκατεστημένους σε κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ που 
ενδιαφέρονται να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος/ συνδεδεμένη 
χώρα. Οι ερευνητές διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή τουλάχιστον 
τετραετή ισοδύναμη ερευνητική εμπειρία μετά τη λήψη πτυχίου 
που επιτρέπει την έναρξη διδακτορικού. Στόχος είναι να εξελιχθεί η 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να αποκτήσουν νέες ερευνητι-
κές δεξιότητες ή να εργαστούν σε άλλους τομείς.
- International Outgoing Fellowships (διεθνείς υποτροφίες εξωτε-
ρικού για επαγγελματική εξέλιξη/IOF): απευθύνονται σε έμπειρους 
ερευνητές από κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ που υπο-
βάλλουν προτάσεις για να εργαστούν για το πρόγραμμα σε Τρίτες 
Χώρες. Στόχος είναι να αποκτήσουν γνώσεις και, στη συνέχεια, να 
τις μεταφέρουν στην Ευρώπη.
- International Incoming Fellowships (διεθνείς υποτροφίες εσωτε-
ρικού): αφορά έμπειρους ερευνητές που μετακινούνται από τρίτες 
χώρες σε κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ. Στόχος είναι 
να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικός χώρος για την επιστημονική 
σταδιοδρομία των καλύτερων ερευνητών του κόσμου, καθώς και να 
ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ και Τρίτων Χωρών προς όφελος όλων.
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα επιστημονικά πεδία. Οι προτάσεις 
υποβάλλονται από τον ερευνητή, σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό 
οργανισμό στον οποίο θα εργαστεί κατά τη διάρκεια του έργου. 
Χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου η αμοιβή του ερευνητή, καθώς 
και δαπάνες μετακίνησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, κ.λπ.
Σχετικός σύνδεσμος: http://europedirect.duth.gr 

ΣΕΑΒ
Πρόσκληση για ηλεκτρονικά  
συγγράμματα μηχανικών
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), στο 
πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμ-
ματα και Βοηθήματα», δημοσίευσε από τις 17 Ιουνίου 2013, την 
πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία 
στη Θεματική Περιοχή «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική». 
Για τον λόγο αυτό προ-δημοσιεύει όλα τα έγγραφα της Πρόσκλη-
σης, ώστε αφενός να προετοιμασθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, 
αφετέρου να υποβάλουν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις.
Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία δύο χιλιάδων (2.000) ηλε-
κτρονικών βιβλίων με υλικό κατάλληλο για τη διδασκαλία μαθημά-
των στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κύριοι δικαιούχοι της 
Πρόσκλησης είναι οι Καθηγητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), 
καθώς και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες διδακτικού προσωπι-
κού, όπως ορίζεται στους όρους της Πρόσκλησης.
Μετά την πρώτη Πρόσκληση, θα ακολουθήσουν, στο άμεσο μέλλον, 
και νέες Προσκλήσεις σε όλα τα θεματικά πεδία, ώστε να καλυφθεί, 
με αυτό τον τρόπο, όλο το φάσμα των μαθημάτων που προσφέρο-
νται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Aναλυτικότερα: http://
www.ekt.gr 

ΟΜΙΛΟΣ DOS GROUP

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
για νέους αρχιτέκτονες
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Α Γ Ο Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ:  Μηχανικοί ως επιστημονικοί  
και εκπαιδευτικοί συνεργάτες

ΔΠΘ:  Μηχανικός Η/ Υ με σύμβαση έργου

1.Ένα στέλεχος με ειδικότητα μηχανικός λογισμικού 
ή πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης, με τουλάχιστον 5 έτη ερευνητικής εμπειρίας ως 
υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού και άριστη γνώση 
προγραμματισμού. (SWE01) 
2.Ένα στέλεχος με ειδικότητα μηχανικός λογισμικού ή 
Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης, 
ως τεχνικός ανάπτυξης λογισμικού με άριστη γνώση 
προγραμματισμού και με εμπειρία στην ανάπτυξη 
πολυμεσικών εφαρμογών. (SWE02) 
Τα δύο στελέχη θα εργασθούν με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου στο πρόγραμμα «Δημιουργία πλατφόρμας 
πολιτιστικού και τουριστικού οδηγού για Δήμους και 
Περιφέρειες της χώρας». Η πρόσληψη θα πραγματο-
ποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - ΕΣΠΑ 
2007-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης (SWE01-SWE02) μέσω e-mail: info@
imcaegean.com, τηλ. 2810-344554, fax: 2810-344558 
ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: IMC Αιγαίου Α.Ε., 
Μιλάτου 14 2ος όροφος, 71202, Ηράκλειο Κρήτης, 
υπόψη κα Γαλανού.

Ο «Τεχνικός Οίκος Λογισμικού – ΤΟΛ®», με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου για την υλοποίηση 
ερευνητικού έργου με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) – ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»), 
ζητά για άμεση πρόσληψη για πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση διάρκειας δύο (2) ετών, με πιθανότητα 
επέκτασης στη συνέχεια, τις παρακάτω ειδικότητες: 
1) Μηχανικός κατά προτίμηση Πολιτικός-Δομοστατικός 
ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή παρεμφερούς 
ειδικότητας με Διδακτορικό και εμπειρία ανάπτυξης 
λογισμικού Η/Υ με C++. Βιογραφικά: cv@tol.com.gr 
2)      Μηχανικός κατά προτίμηση Πολιτικός-Δομοστατι-
κός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή παρεμφερούς 
ειδικότητας με Διδακτορικό και εμπειρία ανάπτυξης 
λογισμικού Η/Υ με C++. Βιογραφικά: cv@tol.com.gr 
3)      Μηχανικός Η/Υ ή επιστήμης υπολογιστών ή 
οποιασδήποτε ειδικότητας μηχανικός με σημαντικές 
γνώσεις και εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού Η/Υ με 
C++. Βιογραφικά: cv@tol.com.gr 
 Η πλήρης αγγελία για τις 3εις θέσεις υπάρχει online 
εδώ: http://www.tol.com.gr/jobs.php.
* Η εταιρεία πληροφορικής IMC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ζητεί να 
προσλάβει:

Πέντε μηχανικοί για ερευνητικά έργα

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση τη με αριθ. 20/22-5-2013 
απόφαση του Συμβουλίου του, προκηρύσσει την πρόσληψη 
εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνη-
τικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών Τμημάτων Σχολών 
Ιδρύματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, μεταξύ των 
οποίων και των Σχολών που αφορούν τους μηχανικούς.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις 
Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργά-
τη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές 
ορίζονται σε έκαστη αναλυτική προκήρυξη), για τις οποίες 
ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των 
βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμο-
γών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε 
περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα 
της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με 

ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που 
κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών 
και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών 
Συνεργατών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολο-
γητικών 1 – 7 – 2013.
 Οι αναλυτικές προκηρύξεις καθώς και αντίγραφο έκαστης 
αίτησης υποψηφιότητας ευρίσκονται από την ημέρα 
έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας: http://www.teiath.gr  (Επιλογή Προκηρύξεις-Προ-
κηρύξεις Θέσεων) & επίσης http://www.teiath.gr  (Επιλογή 
Διοικητικές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Ε.Π.- 
Προκηρύξεις)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.teiath.gr/articles.php?id=23092&lang=el&rid=
cat&omid=25 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αυτόνομη πλατφόρμα 
άμεσης αποκατάστασης οχημάτων με δυνατότητα ταχείας 
ανάπτυξης, απόστασης και απομάκρυνσης παρεμποδισμένων 
και ύποπτων οχημάτων - AVERT» καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (01) σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: Ένα (01) άτομο
Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής

2. Να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επεξεργασία 
εικόνας και επεξεργασίας σήματος.
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 1ετή εμπειρία στην υλοποίηση Διε-
θνών ανταγωνιστικών έργων ρομποτικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 04/07/2013 Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον 
επιστημονικά υπεύθυνο του έργου Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώ-
νιο Γαστεράτο (τηλ 25410-79359, E-mai: agaster@pme.duth.gr) 
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Η εταιρεία HILL INTERNATIONAL είναι 
κορυφαία διεθνής εταιρεία συμβούλων 
σε θέματα κατασκευών. Η δραστηριό-
τητα της εταιρείας απλώνεται σε χώρες 
της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, 
της Ασίας, της Βόρειας και της Νότιας 
Αμερικής καθώς και της Αυστραλί-
ας. Αυτή τη στιγμή η Hill International 
αναζητά εξειδικευμένους επαγγελματίες 
μηχανικούς για την επίβλεψη έργου, 
ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού, 
σιδηροδρομικού δικτύου στην Μέση 
Ανατολή. Αναλυτικότερα αναζητά τις 
εξής ειδικότητες:
Project Controls Managers
Planning / Scheduling Engineers
Risk Managers / Engineers
Health & Safety Managers / Engineers 

QAQC Managers / Engineers
Cost Control Engineers
Power Supply Manager
Trackwork Manager
Traction Power Manager
Rolling Stock Manager
Signaling Manager
Testing and Commissioning Manager
Train Control Manager
Ventilation Manager
Civil Works and Infrastructure Manager
Transit System Manager 
Automatic Fare Collection Manager
Operations Control Center Manager
Aerial Structure Engineer
Resident Engineer (Tunneling)
Inspectors (Tunneling) 
RAMS Manager

Οι παραπάνω θέσεις εργασίας είναι 
μέσου και διευθυντικού επιπέδου.  Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις είναι 5-10 χρόνια 
σχετικής προϋπηρεσίας και με συμμε-
τοχή σε διαχείριση σιδηροδρομικών 
έργων, Μετρό  ή άλλου μέσου σταθερής 
τροχιάς. Επιθυμητή η διεθνής εμπειρία. 
Απαραίτητο πτυχίο ανώτερης ή ανώτα-
της εκπαίδευσης μηχανικού, αρχιτέκτο-
να ή μηχανολόγου. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Υποβολή βιογραφικών με απαραίτητη 
την  αναγραφή της θέσης ενδιαφέρο-
ντος μόνο στα αγγλικά στην διεύθυνση: 
hr-athens@hillintl.com. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας στην 
Hill International επισκεφτείτε το career 
site της εταιρίας www.hillintl.com. 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Η 
εταιρεία «Ecotherm Contracting LLC» στο 
Αμπου Ντάμπι πρόκειται να προχωρήσει 
στην πρόσληψη 26 μηχανικών. Ζητούνται 
μηχανικοί εκτίμησης, ηλεκτρολόγοι μηχανι-
κοί, μηχανολόγοι μηχανικοί κ.ά. Απαραίτητα 
προσόντα αποτελούν τα συναφή πτυχία 
των ειδικοτήτων, η γνώση AutoCAD, οι 
ικανότητες διοίκησης, η ικανότητα εργασίας 
σε πολυεθνικό περιβάλλον και η προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω 
του http://www.bayt.com/en/job/mep-
engineers-2536195/.
ΚΑΤΑΡ:  Η κατασκευαστική εταιρεία 
«Arabian MEP Contracting» στην Ντόχα 
προσφέρει εννέα θέσεις μηχανικών. Ζητού-
νται κυρίως μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, με αρκετά έτη προϋπηρεσίας και 
άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση αραβικών 
και προϋπηρεσία σε χώρες της Μέσης Ανα-

τολής θα συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά υπο-
βάλλονται στον ιστότοπο της εταιρείας http://
www.arabian-mep.com/home/careers/ .      
ΜΠΑΧΡΕΪΝ: Η εταιρεία «Dheya Towfigi 
Engineering Consultancy Bureau (DTEB)» 
στο Μπαχρέϊν πρόκειται να εντάξει στο 
δυναμικό της έναν πολιτικό μηχανικό. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο 
αντίστοιχο, τουλάχιστον επταετή προϋπηρε-
σία στην επίβλεψη και στη διαχείριση έργων, 
πείρα στο σχεδιασμό και άριστες επικοινωνι-
ακές δεξιότητες. Βιογραφικά αποστέλλονται 
μέσω του http://www.gulftalent.com/home/
Civil-Engineer-jobs-in-Bahrain-125043-html . 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Η εται-
ρεία αεροναυπηγικής «Zodiac Aerospace» 
θα εντάξει στο δυναμικό της ένα διευθυντή 
τεχνικών θεμάτων και συνεργείου. Οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο μηχα-
νολόγου μηχανικού, πείρα στην αεροναυπη-

γική βιομηχανία, πενταετή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, γνώση μηχανικών θεμάτων, 
εγγυήσεων, σέρβις και γενικών επισκευών, 
ικανότητα εκπαίδευσης προσωπικού, πελα-
τοκεντρική αντίληψη, άριστη γνώση αγγλικών 
και γαλλικών καθώς και άριστη χρήση του 
Microsoft Office. Βιογραφικά υποβάλλονται 
στο http://www.bayt.com/en/job/technical-
%26-workshop-manager-f-m-2536184/.
ΙΟΡΔΑΝΙΑ: Με έναν επιμετρητή – πολιτικό 
μηχανικό θα ενισχυθεί το δυναμικό μεγάλης 
κατασκευαστικής εταιρείας στο Αμάν. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν έως 
εικοσαετή πείρα, πτυχίο ως επιμετρητές ή 
πολιτικοί μηχανικοί και προϋπηρεσία σε χώ-
ρες της Μέσης Ανατολής. Βιογραφικά απο-
στέλλονται μέσω του http://www.gulftalent.
com/home/Contract-Manager_Quantity-
Surveyor-jobs-in-Amman-Jordan-125576.
html

Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT 
Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο 
εξωτερικό προσφέρονται μέσω της 
εταιρείας Grecruitment. Αυτή τη στιγμή 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.
grecruitment.com ) μπορείτε να βρείτε 

αναλυτικές πληροφορίες για τις εξής 
θέσεις:
•Engineering positions 
-(Junior) Aerospace Design Engineer, 
Munich 
-Mechanical Design Engineer, 

Hamburg 
-(Romanian speaking) Field Engineer – 
Wind Turbine Installations, Bucharest
•-T Specialists 
-Software Engineer, Munich
-Mobile Cloud Engineer, London 

Μηχανικοί  για διαχείριση σιδηροδρομικού  
έργου στη Μέση Ανατολή

HILL INTERNATIONAL

Πέντε θέσεις σε διάφορες χώρες

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ:  Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων  
ειδικοτήτων 
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΑΝΙΑ: Ένα μηχανολόγο ως μηχανικό σχεδιασμού θα εντάξει 
στο δυναμικό της στο Μπράντε η «Siemens». Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, πείρα με μηχανικές λύσεις 
σε ηλεκτρονικά, υδραυλικά και μηχανικά προβλήματα, προϋ-
πηρεσία στους τομείς των κατασκευαστών και του σχεδιασμού 
και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται στο 
https://jobsearch.siemens.biz/career?company=Siemens&rcm_
site_locale=en_EN&customFilter_filter1=&customFilter_
filter8=&customFilter_filter9, με κωδικό «138712».
ΣΟΥΗΔΙΑ: Ένα μηχανικό ανάλυσης και στοιχείων θα προσλάβει 
η εταιρεία «Aker Solutions» στο Γκέτεμποργκ. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο στη μηχανική, 
τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στη δομική ανάλυση, άριστη 
γνώση σουηδικών και αγγλικών καθώς και γνώση των εργαλεί-
ων Abaqus FEA. Βιογραφικά υποβάλλονται στο http://careers.
peopleclick.eu.com/careerscp/client_aker/external/search.do.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Με ένα μηχανικό λογισμικού πρόκειται να ενισχυ-
θεί μεγάλη εταιρεία στη Φρανκφούρτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να έχουν πτυχίο ως μηχανικοί υπολογιστών, τριετή προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση θεωριών λογισμικών, γνώση 
της γλώσσας Python και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά 
αποστέλλονται στο eirini.syka-lerioti@grecruitment.com.
ΔΑΝΙΑ: Με ένα χημικό μηχανικό ως μηχανικό διαδικασιών 
θα ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας ενέργειας «Vestas 
Manufacturing A/S» στο Άαρχους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να έχουν πτυχίο-αντίστοιχο, διετή προϋπηρεσία, εμπειρία με 
Six Sigma, ικανότητα εργασίας σε ομάδα και άριστη γνώση της 
αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο https://vestas.taleo.
net/careersection/global_external/jobdetail.ftl.
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ένα συντονιστή σχεδιασμού θα προσλάβει 
μεγάλη εταιρεία στο Μόναχο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν μεταπτυχιακό ως πολιτικοί μηχανικοί, τουλάχιστον τριετή 
προϋπηρεσία σε κατασκευές, με επιθυμητή τη γνώση CATIA 
V5, SolidWorks/Inventor, γνώση MSOffice, AutoCAD και άριστη 
γνώση της αγγλικής και της γερμανικής (επίπεδο Β2). Βιογραφικό 
στα αγγλικά, συνοδευτική επιστολή, φωτογραφία, πιστοποιητικά 
γλωσσών, πτυχία αποστέλλονται στο info@grecruitment.com.
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό θα προσλάβει 
η εταιρεία πετρελαίου «Shell» στο Αμπερντίν. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό ως μηχανολόγοι μηχανικοί, 

τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχου περιεχομένου 
εταιρείες, γνώση πρακτικών λειτουργίας και διατήρησης, βασική 
κατανόηση διαδικασιών ελέγχου για τη διαχείριση κόστους και 
προγράμματος. Βιογραφικά αποστέλλονται έως 5/7 στο http://
www.shell.com/global/aboutshell/careers/professionals/job-
search.html, με κωδικό θέσης «Ε36783».
ΚΥΠΡΟΣ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό θα προσλάβει η κατασκευ-
άστρια εταιρεία παιχνιδιών «Engino» στη Λεμεσό. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, γνώση CNC, 
Invertor, AutoCAD, EDM και προϋπηρεσία σε μηχανουργείο ή 
σε εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών. Βιογραφικό και επιστολή 
αποστέλλονται στο info@engino.co.
ΓΑΛΛΙΑ: Με έναν αρχιτέκτονα πρόκειται να ενισχυθεί μεγάλη 
αρχιτεκτονική εταιρεία στο Ιλ ντε Φρανς. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, πείρα στην ανέγερση κατοικι-
ών και στις πωλήσεις σπιτιών και άριστη γνώση της γαλλικής. Οι 
ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 35.000 και 60.000 ευρώ. 
Βιογραφικά αποστέλλονται έως 1/7 στο jb.corbeau@residences-
inter.fr.
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Με ένα μηχανικό ενέργειας θα ενισχύσει 
το δυναμικό της η εταιρεία ενέργειας «Schneider Electric» στο 
Λιντς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό στη 
Μηχανική, προϋπηρεσία σε περιβάλλον Lean και επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Βιογραφικά υποβάλλονται στο https://schneiderele.
taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl.
ΓΑΛΛΙΑ: Με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα ενισχυθεί η εταιρεία 
επικοινωνίας «Eutelsat Communications» στο Παρίσι. Οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, τουλάχιστον 
δεκαετή προϋπηρεσία σε δορυφορικά συστήματα και άριστη 
γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του http://
www.euroengineerjobs.com/job_display/80349/TCR_Engineer_
Eutelsat_Communications_Paris_France.
ΚΙΝΑ: Με ένα μηχανολόγο μηχανικό, υπεύθυνο έρευνας και 
ανάπτυξης θα ενισχυθεί μεγάλη εταιρεία κατασκευής ιατρικού 
εξοπλισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, τριετή 
προϋπηρεσία στον τομέα R&D, άριστη γνώση της αγγλικής και 
ικανότητες διαχείρισης έργου. Βιογραφικό στα αγγλικά, συνο-
δευτική επιστολή, πρόσφατη φωτογραφία και τυχόν συστατικές 
επιστολές αποστέλλονται στο elena.chapliuk@grecruitment.com.

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων

Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξι-
ωματικών Μηχανικού, με έδρα Αθήνα-
Γουδή, προκηρύσσει την πρόσληψη, 
με επιλογή, διδακτικού προσωπικού 
με ωριαία αποζημίωση για την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών αναγκών της για το 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. 
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη 
θα γίνεται προσωπικά από τους υποψή-
φιους στη Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσε-
ως Αξιωματικών Μηχανικού από την 18 

Ιουνίου 2013 ώρα 8:00 μέχρι και την 2 
Ιουλίου 2013 ώρα 14:00 ή με συστημένη 
επιστολή μέσω ΕΛΤΑ στη διεύθυνση: 
«Σχολή 1Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 
Αξιωματικών Μηχανικού», Στρατόπεδο 
«ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ», οδός 
Παπαδιαμαντοπούλου 190, Τ.Κ. 15773, 
Γουδί-ΑΘΗΝΑ, το αργότερο μέχρι την 
2 Ιουλίου 2013, η οποία θα αποδεικνύ-
εται από την ευανάγνωστη ημερομηνία 
σφραγίδας ΕΛΤΑ. 
Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες 

για τα μαθήματα, τις θέσεις προς κάλυ-
ψη, τα γενικά και ειδικά προσόντα και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται 
από :1. Τη Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύ-
σεως Αξιωματικών Μηχανικού κάθε 
εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 
μ.μ. 2. Στα τηλέφωνα 210- 7708121 και 
210- 7708240, fax: 210 -7708121. 3. Την 
ιστοσελίδα της Σχολής στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.army.gr/default.
php?pname=Article&art_id=88640&cat_
id=19 

Διδάσκοντες στη Σχολή Αξιωματικών Μηχανικού

στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές 
εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
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Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκή-
ρυξη για πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπει-
ρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 
λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
τον Ιούλιο του 2013. Αναλυτικότερα όσον 
αφορά στην 27η Ιουλίου 2013 προκηρύσσο-
νται οι ακόλουθες θέσεις:
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης 
για το Κλίμα (CLIMA A.3)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινω-
νιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολο-
γιών (CNECT H.4.)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνι-
σμού (COMP.E.2)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνι-
σμού (COMP.H.2)
•Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση EuropeAid 
– Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO.B.1)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρα-
σης (DGT. B.ET)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφο-
ρικής (DIGIT.CERT-EU)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης και Πολιτισμού (EAC.B.2)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης και Πολιτισμού (EAC.C.1)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπι-
στικής Βοήθειας (ECHO B.1.)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλη-
σης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής 
Ένταξης (EMPL.D.3)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 
(ENER.A.1)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 
(ENER.C.3)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανίας (ENTR.F.5)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.1)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλ-

λοντος (ENV.C.1)
•Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.1)
•Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.1)
•Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(JRC.A.5.)
•Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(JRC.F.5.)
•Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(JRC.H.3.)
•Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(JRC.I.5.)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασσί-
ων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE .B.1)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερι-
κής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.D.1.)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερι-
κής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.E.1.)
•Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερι-
κής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.F.4)
•Μία θέση στη Γενική Γραμματεία Περιφε-
ρειακής Πολιτικής (REGIO.F.5.)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Τεχνολογίας (RTD.B.1)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Τεχνολογίας (RTD.F.1)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και 
Καταναλωτών (SANCO.E.1.)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και 
Καταναλωτών (χωρίς αποζημίωση –costfree) 
(SANCO.E.5.)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογί-
ας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.2)
•Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογί-
ας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.1) 
Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα 
αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες 
των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου 
στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφε-

ρειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους 
δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να 
αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρο-
γνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς 
και από οργανισμούς που υπάγονται στον 
δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότη-
τες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι 
απαραίτητες.
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, 
οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους 
αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσω-
πειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού 
εντύπου (European CV), αφού το μετατρέ-
ψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή 
pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europass.cedefop.europa.eu/
europass/home/hornav/Introduction.
csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμα-
νική γλώσσα. Συνίσταται, οι υποψήφιοι 
να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τη θέση, 
στην οποία αντιστοιχούν τα προσόντα και η 
εμπειρία τους. Εν συνεχεία οι ενδιαφερό-
μενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις 
τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be(υπόψη 
κυρίας Μιχελογιαννάκη). Τέλος σημειώνεται, 
ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις 
των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες 
προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο 
και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν 
οι ενδιαφερόμενοι, δημοσιεύονται στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης: www.ydmed.gov.gr  στην 
ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπά-
σεις (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55)

Ξεκίνησε η δημοσίευση των προκηρύξεων της ΔΕΗ για την 
κάλυψη των αναγκών της με προσωπικό με οκτάμηνες συμ-
βάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες, 
σταθμούς και μονάδες της σε όλη τη χώρα. Μεταξύ των υπο-
ψηφίων περιλαμβάνονται και αρκετοί διπλωματούχοι μηχανικοί 
διάφορων ειδικοτήτων. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με 
βάση τα κριτήρια που καθιέρωσε  το ΑΣΕΠ, όπως: Εντοπιό-
τητα, χρόνος ανεργίας, χρόνος προϋπηρεσίας, πολυτεκνική 
ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, βαθμός βασικού τίτλου 
σπουδών κ.λπ.
Σύμφωνα με τις πρώτες  προκηρύξεις:
•Για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Αγίου  Δημη-
τρίου Κοζάνης) ζητούνται 4 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 1 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Καταληκτική ημερομηνία 28-6-2013. Για πληροφορίες σχετικά  
με την πορεία της  διαδικασίας των προσλήψεων και τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται στα τηλέφωνα: 24630 – 52284 και  
24630 – 52228.
•Για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) 
ζητείται 1  ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών. Καταληκτική ημερο-
μηνία 28-6-2013. Για πληροφορίες σχετικά  με την πορεία της  
διαδικασίας των προσλήψεων και τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται στα τηλέφωνα: 24630 – 52284 και  24630 – 52228.
•Για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης στην Αθήνα, ένας ΠΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Καταληκτική ημερομηνία: 1 – 7 
– 2013. Πληροφορίες: Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα, Τηλ 
:210 5230301, FAX: 210 5229641, www.dei.gr. 

Θέσεις και για μηχανικούς με οκτάμηνες συμβάσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Προκήρυξη για θέσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων
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