
 

 

 
Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε 
θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-
boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό 
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων. 
 
Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής κι εμπορίας προϊόντων στον οικοδομικό 
κλάδο με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα πλαίσια της 
αποτελεσματικής λειτουργίας και της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας, 
αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση, 
με έδρα τη Νέα Σάντα Κιλκίς: 

                        
        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    

                                       (κωδ ΗΜΠ-1021) 
                                                                 
Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην επίβλεψη της διαδικασίας παραγωγής, η 
εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογίας για την παραγωγή, η επίβλεψη πάσης φύσης 
ηλεκτρολογικού θέματος στην παραγωγή, ο συντονισμός συντήρησης του 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
 
Προδιαγραφές θέσης: 
 Αναγνωρισμένο πτυχίο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου βιομηχανίας 
 Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογα καθήκοντα 

ηλεκτρολόγου μηχανικού παραγωγής και συντήρησης σε βιομηχανικό 
κλάδο 

 Δυνατότητα και επιθυμία δυναμικής παρουσίας καθημερινά στο χώρο 
παραγωγής 

 Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση, επικοινωνία) 
 Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ και προγράμματος ERP 
 Ικανότητα συντονισμού ομάδας εργασίας στην παραγωγή και τη συντήρηση με 

επίβλεψη της ομαδικής εργασίας 
 Δυνατότητα απασχόλησης σε 3 βάρδιες εργασίας, και εκτός έδρας κατά 

περίπτωση 
 Δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στο χώρο εργασίας (Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 

αυτοκινήτου, επιθυμητή η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου) 
 Επαγγελματισμός και Εργατικότητα 
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr   
 
Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως κατά τη διαδικασία υποβολής  βιογραφικών 
σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους 
στην ενδιαφερόμενη εταιρία. 
 

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και  
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 


