
ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

H TUV Rheinland Hellas επιλζγει Ηλεκτρολόγουσ Βιομθχανίασ (Industrial Electricians) για 

λογαριαςμό πελάτθ μασ, πολυεκνικισ Βιομθχανικισ Εταιρείασ τθσ Γερμανίασ, με ςφμβαςθ αορίςτου 

χρόνου. Σε περίπτωςθ που θ εν λόγω προςφορά ενδιαφζρει τα μζλθ ςασ, παρακαλοφμε ενθμερϊςτε μασ 

να ςασ παράςχομε οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία χρειάηεςκε. 

Η ςυνεργαςία ξεκινά με ςυνεργαςία αορίςτου χρόνου, κατόπιν αξιολόγθςθσ. Οι κζςεισ προκφπτουν από 

το ζντονο ενδιαφζρον τθσ εταιρείασ να πλαιςιϊςει το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ με Ζλλθνεσ τεχνικοφσ. Τα 

κίνθτρα για τουσ υποψιφιουσ είναι ςθμαντικά και περιλαμβάνουν ενδεικτικά, πζραν τθσ ικανοποιθτικισ 

αποηθμίωςθσ, πλιρθ κάλυψθ εξόδων από και προσ Γερμανία κακϊσ και διαμονι εκεί, ςθμαντικζσ 

εκπτϊςεισ ςε εβδομαδιαία βάςθ για πτιςεισ από και προσ Ελλάδα, πλιρθ ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ 

και πολλά ακόμθ... 

1 Οι υποψιφιοι κα πρζπει να διακζτουν τα παρακάτω προςόντα, αποδεικνυόμενα με τα κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά: 

• Ελλθνικι υπθκοότθτα. (Προςκομίηεται Φ/Α ταυτότθτασ) 

• Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ «θλεκτρολογικισ βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ» 

(Προςκομίηεται βιογραφικό ςθμείωμα, τίτλοι ςπουδϊν και αδειοδοτιςεισ) 

• Προχπθρεςία 2 ετϊν ςτθ βιομθχανία 

• Καλι γνϊςθ γερμανικισ γλϊςςασ (επιπζδου Β1-Β2). (Προςκομίηεται Φ/Α τίτλου ςπουδϊν) 

• Άδεια οδιγθςθσ Β' κατθγορίασ. (προςκομίηεται Φ/Α άδειασ οδιγθςθσ) 

• Δυνατότθτα μετακίνθςθσ ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ τθσ Γερμανίασ, εφόςον κρικεί αναγκαίο (με 

πλιρθ κάλυψθ εξόδων). 

• Συνζπεια και αφοςίωςθ ςτθν εργαςία 

Τα δικαιολογητικά ια αποσταλοφν από τους υποψθφιους μαζί με την αίτησθ τους 

2 Τα κφρια κακικοντα κα είναι: 

• Συναρμολόγθςθ και εγκατάςταςθ θλεκτρολογικϊν ςε οικιακι/βαςικι/βιομθχανικι δομι. 

• Καταςκευι διαδρομϊν και καλωδιϊςεων 

3 Επικυμθτά Προςωπικά Χαρακτθριςτικά: 

Αξιοπιςτία, εργατικότθτα, ομαδικότθτα, πρωτοβουλία, υπευκυνότθτα, επιμονι, ευελιξία.  



4 Ωφζλθ: 

• Κάλυψθ εξόδων μετακίνθςθσ από και προσ Γερμανία και ειδικζσ εκπτϊςεισ για εβδομαδιαίεσ 

πτιςεισ ςε Ελλάδα 

• Οργάνωςθ και διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ εγκατάςταςθσ και διαμονισ ςτθν Γερμανία. 

• Εξαςφαλιςμζνθ διαμονι με ζξοδα τθσ εταιρείασ 

• Πλιρθσ ιατροφαρμακευτικι αςφάλιςθ και κοινωνικζσ παροχζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

γερμανικι νομοκεςία 

• Εξαιρετικά ικανοποιθτικι μιςκοδοςία με πλιρθ κάλυψθ του κόςτουσ (ςε περίπτωςθ που 

χρειαςτεί μετακίνθςθ για εργαςία εκτόσ τόπου διαμονισ) 

• Επίδομα Χριςτουγζννων και επίδομα Αδείασ (24 θμζρεσ / ζτοσ) 

• Επιπλζον οικονομικι κάλυψθ υπερωριϊν 

• Επιπλζον bonus ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ 

• Φροντίδα από εςωτερικι ομάδα όλο το 24ωρο 

• On going εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ προςόντων ςφμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα 

• Πλιρθσ παροχι Μζτρων Ατομικισ Προςταςίασ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ θλεκτρονικά ςτθν παρακάτω φόρμα:

 http://qstar.gr/index.php/emplovment-opportunities 

Αιτιςεισ ςυμμετοχισ http://qstar.gr/index.php/emplovment-opportunities 

Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων θ 10θ Ιουνίου 2014. 
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