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α/α   Τοποθεσία  

CJ10012021  Θεσσαλονίκη 

 

Στην  C O N S O R T I S 

Είμαστε περήφανοι για τη συμβουλευτική μας δραστηριότητα και το ποιοτικά ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στους 

πελάτες μας, εργαζόμενοι σκληρά και ομαδικά, ενθαρρύνοντας πάντα την πρωτοβουλία, τον εναλλακτικό τρόπο σκέψης και διαφορετικής 

προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων. Με την ηγετική παρουσία μας στο χώρο εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές και 

σύγχρονες μεθοδολογίες, προσφέροντας βιώσιμες καινοτόμες λύσεις για ένα καλύτερο αύριο. 

Η ομάδα μας στο τμήμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και  Έργων Οδοποιίας μεγαλώνει, λόγω αυξημένου κύκλου εργασιών και αναζητούμε 

μία/έναν ταλαντούχα/-ο υποψήφιο με όρεξη, ενθουσιασμό και οξυδέρκεια να μας βοηθήσει στα καινούργια και πολύ ενδιαφέροντα 

projects που έχουμε, στον τομέα της Οδοποιίας και της Οδικής Ασφάλειας. 

Αν θέλεις να συνεισφέρεις κι εσύ στη βελτίωση της κοινωνία μας, δες τι ζητάμε από εσένα: 

Ικανότητα & Καθήκοντα 

Ανάλογα με την εμπειρία σου θα έχεις την ευθύνη για την εκπόνηση και παράδοση μελετών, με διαφορετικούς ρόλους σε κάθε project, 

υποστηρίζοντας ή και με την καθοδήγησή σου για ένα πετυχημένο αποτέλεσμα! 

▪ Ικανότητα να δουλεύεις ανεξάρτητα και χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση ή επίβλεψη, πάντα όμως στο πλαίσιο της ομάδας. 

▪ Συμμετοχή και εκπόνηση όλων των σταδίων μελέτης, μικρής και μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών 

κειμένων, προϋπολογισμών και άλλων παραδοτέων. 

▪ Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και έμφαση στη συνέργεια με άλλα τμήματα μελετητών και εξωτερικούς συνεργάτες. 

▪ Ενεργή συνδρομή για την εξεύρεση λύσεων με νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα, που θα βελτιώσουν το επίπεδο υπηρεσιών  

και την εμπειρία των πελατών μας. 

▪ Επάρκεια στη χρήση προδιαγραφών και σχεδιαστικού λογισμικού συναφές με το αντικείμενο του ρόλου. 

 

Τί ζητάμε από εσένα;  Ιδανικά ίσως να έχεις και… 

❖ Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού ή άλλο 
συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ) 

❖ Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
❖ Ελάχιστη εμπειρία (1-3 χρόνια) σε μελέτες οδοποιίας 
❖ Καλή γνώση των ΟΜΟΕ και της νομοθεσίας για μελέτες στην Ελλάδα 
❖ Πολύ καλή γνώση λογισμικών τύπου CAD (π.χ. Autocad) και σχεδιασμό 

δρόμων και κόμβων (π.χ. Anadelta Tessera ή ΟΔΟΣ) 
❖ Αυτοπεποίθηση και καλές διαπροσωπικές σχέσεις 
❖ Καλή διαχείριση χρόνου και ευελιξία με το φόρτο εργασίας 
❖ Καλή γνώση Αγγλικών 
❖ Δίπλωμα οδήγησης (Κατηγορίας Β) 

 ➢ Περισσότερη εμπειρία (3+ χρόνια) στην Οδοποιία 
➢ Μεταπτυχιακό στα Συγκοινωνιακά ή Διαχείρηση 
➢ Εκτενή γνώση συναφές αντικειμένου όπως της οδικής 

ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας 
➢ Ικανότητα στην επικοινωνία και διαχείριση πελατών 

για εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης 
➢ Εργοταξιακή εμπειρία 
➢ Επιπλέον γνώση ξένων γλωσσών 

 

Γιατί λοιπόν  C O N S O R T I S  ? 

Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και προσφέρουμε κορυφαίες λύσεις με γνώμονα την αειφορία και το όραμά μας για ένα καλύτερο αύριο. 

Ενδιαφερόμαστε έμπρακτα για την επαγγελματική σου πορεία και τη βελτίωσή σου, γιατί το δυναμικό μας είναι η καρδιά της εταιρίας. 

Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 

Εκτιμούμε τη θετική σκέψη και το αίσθημα της συμμετοχής στην ομάδα μας. 

Βοηθάμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα και πηγαίνουμε μπροστά. 

Για αποστολή βιογραφικού στείλε μας στο  info@consortis.gr 
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