
Electrical/Mechanical Engineer 

 

Λίγα λόγια για εμάς 

Πιστεύουμε ότι η διατήρηση του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές πρέπει να 
είναι ο πρώτος στόχος στην ανθρωπότητας. Προς το στόχο αυτό, σαν εταιρεία 
προάγουμε και πρεσβεύουμε την Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω των τελευταίων 
τεχνολογικών εξελίξεων ως το βασικότερο όπλο κατά της κλιματικής κρίσης.  
Παράλληλα, προσφέρουμε στους ανθρώπους με τους οποίους συναλλασσόμαστε 
εμπιστοσύνη, θετικά συναισθήματα και τη μεγαλύτερη δυνατή αξία, επιδιώκοντας 
να φτάνουμε σε ποιότητα, επίπεδο και οργάνωση, εταιρείες παγκόσμιου επιπέδου.   

Ξέρουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά η προσπάθειά μας είναι ακόμη στην 
αρχή της. Η αποστολή μας έχει πολύ μέλλον και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι 
να επιταχύνουμε. Οι σημερινές συνθήκες της αγοράς απαιτούν σκληρή δουλειά, 
αφοσίωση και αποδοτικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, μας αρέσει να δουλεύουμε με 
ανθρώπους γεμάτους ενέργεια, που έχουν δίψα να μαθαίνουν νέα πράγματα, 
προσέχουν τη λεπτομέρεια και δεν κουράζονται εύκολα.  

 

Περιγραφή θέσης 

Η ομάδα μας χρειάζεται ένα ακόμη μέλος το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση μερικών 
από τα έργα τα οποία εκτελούμε. Θα ασχολείσαι κυρίως με έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με έμφαση στην Παραγωγή και 
Εξοικονόμηση Ενέργειας. Τα έργα αυτά μπορεί να αφορούν Δημόσιους φορείς, 
επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων 
Εξοικονόμησης Ενέργειας.  

Συνήθως τα έργα τα οποία αναλαμβάνουμε είναι αυστηρά από άποψη 
χρονοδιαγραμμάτων, οπότε θα πρέπει να είσαι ένα σούπερ οργανωτικό άτομο που 
δίνει βάση στη λεπτομέρεια.  

Η καθημερινή ενασχόλησή σου θα είναι η διαχείριση των έργων ή η συμμετοχή στην 
ομάδα η οποία τα διαχειρίζεται (ανάλογα με το αντικείμενο και το μέγεθος) και 
μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη μελέτη και τη διαστασιολόγηση, την εκπόνηση 
σχεδίων, τη σύνταξη προϋπολογισμού και προσφοράς, συμφωνητικών και 
εγγράφων, την επικοινωνία με τους προμηθευτές, τα συνεργεία και τον πελάτη.   

Κάποιες φορές θα χρειαστεί να βγεις και εκτός γραφείου για ραντεβού με πελάτες ή 
για επίβλεψη σε έργα που εκτελούμε εντός ή και εκτός Κρήτης, αλλά τον 
περισσότερο χρόνο θα εργάζεσαι στα γραφεία της εταιρείας μας. Θα έχεις κάποια 
ευελιξία με το πρόγραμμά σου ώστε να κάνεις και άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα 
δεν ενδιαφερόμαστε για κάποιον ο οποίος ταυτόχρονα θα έχει και άλλες εργασιακές 
δεσμεύσεις, δε θα έχει την ευελιξία να εργαστεί πέρα του ωραρίου όταν αυτό 
χρειάζεται ή δε στοχεύει σε μια μακροχρόνια εργασιακή σχέση.  

  



Παροχές 

-Συμμετοχή σε μια ομάδα με αρχές την ενθάρρυνση και την υποστήριξη με στόχο 
της αριστεία    

-Απόκτηση μοναδικών εμπειριών σε ερευνητικά και καινοτόμα έργα 

-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών καθώς και κάλυψη εξόδων για σεμινάρια, 
εκπαιδεύσεις και βιβλία και οτιδήποτε άλλο σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος  

-Εργασία σε ένα εξαιρετικό και καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα περιβάλλον 

-Ενασχόληση με μεγάλο εύρος αντικειμένου  

-Δυνατότητα για ενασχόληση και ανάπτυξη συναφούς αντικειμένου το οποίο είναι 
του ενδιαφέροντός σου 

Απαραίτητα προσόντα  

1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού 

2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

3. Άριστη γνώση Word, Excel 

4. Καλή γνώση σχεδιαστικού CAD 

5. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  

Επιθυμητά προσόντα 

• Εμπειρία 2ων ετών σε έργα HVAC ή/και Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 

• Γνώση SketchUp  

• Γνώση λογισμικού MS Project ή αντίστοιχου 

• Γνώση προγράμματος PVSYST, Tsol ή αντίστοιχου 

• Γνώση ΚΕΝΑΚ & εμπειρία εκτέλεσης Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 

• Εμπειρία σε λογισμικό ERP 

Εάν σε ενδιαφέρει η προοπτική να ενταχθείς στην ομάδα μας, θα χαρούμε να 
λάβουμε την απάντησή σου και το βιογραφικό σου! 

Η Εταιρεία μας ακολουθεί μια αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής 
συνεργατών, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και εμπιστευτικότητα στους 
ενδιαφερόμενους. 

Στην απάντησή σου θα ήταν ωραίο εάν μπορούσες να επισυνάψεις και ένα δείγμα 
δουλειάς σου από το παρελθόν για το οποίο είσαι υπερήφανος/η.  Αν θεωρείς ότι 
είσαι αυτό που ψάχνουμε, στείλε μας μια απάντηση και ενδέχεται εντός των 
επόμενων ημερών να σου απαντήσουμε με ένα προτεινόμενο χρονικό ραντεβού 20 
λεπτών για την πρώτη τηλεφωνική συνέντευξη. 

(Αποστολή βιογραφικών στο hr@sarris-energy.gr) 
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