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Σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στην Γερµανία στο κρατίδιο της Έσσης; 
 
Είστε Πολιτικός Μηχανικός, κατά προτίµηση µε ειδίκευση στην κατασκευή 
έργων οδοποιίας, έργων υποδοµής ή Συγκοινωνιολόγος ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός; 
 
Κατέχετε την γερµανική γλώσσα; 
 
Αν ναι, τότε είστε ακριβώς κατάλληλοι για µας! 
 

 
 

Εξασφαλίζουµε την κινητικότητα στο κρατίδιο 
της Έσσης, τώρα και για το µέλλον. 

Υποστηρίξτε το έργο µας! 
 
 

Η κινητικότητα αποτελεί τη βάση της οικονοµικής 
ανάπτυξης και ευηµερίας. Η Hessen Mobil – Stra-
ßen- und Verkehrsmanagement εργάζεται 
καθηµερινά για την υλοποίηση ενός απόλυτα 
αποδοτικού και µελλοντικά βιώσιµου συστήµατος 
κυκλοφορίας, το οποίο στηρίζεται στη σύνδεση 
όλων των φορέων µεταφοράς υπό το πρίσµα της 
αειφορίας και της οικονοµικής ανάπτυξης. 
Σχεδιάζουµε, κατασκευάζουµε, συντηρούµε και 
διαχειριζόµαστε το συνολικό οδικό δίκτυο του 
κρατιδίου της Έσσης (περίπου 17.000χλµ) από το 
επαρχιακό οδικό δίκτυο µέχρι και τους 
αυτοκινητοδρόµους. 
 
Η Hessen Mobil αποτελεί διοικητική Αρχή – 
Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα στο κρατίδιο της 
Έσσης, η οποία απασχολεί περίπου 3.500 
εργαζοµένους. Οι µηχανικοί εν γένει αποτελούν την 
δεύτερη µεγάλη οµάδα του απασχολούµενου προσωπικού. Για την 
αποτελεσµατική διαχείριση του συνόλου του δικτύου του κρατιδίου, υπάρχουν 
12 περιφερειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης της κυκλοφορίας, 60 
σταθµοί λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και η κεντρική υπηρεσία της 
εταιρίας µε έδρα το Wiesbaden. 
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Ως µηχανικός της Hessen Mobil αναλαµβάνετε, ενδεικτικά, τα ακόλουθα 
καθήκοντα : 
 

� Μελέτη, συντονισµό και επίβλεψη έργων οδοποιίας. 

� Μελέτη, συντήρηση και αντικατάσταση των µέσων διαχείρισης της 

κυκλοφορίας. 

� Μελέτη, ανακατασκευή και έλεγχο κατασκευαστικών έργων. 

� Χειρισµό και µέριµνα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης της 

κυκλοφορίας ή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σηράγγων. 

 
Έχουµε εξάψει το ενδιαφέρον σας; 
Τώρα έχετε περισσότερες δυνατότητες : 
 

1. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για συγκεκριµένη θέση εργασίας. Οι θέσεις 

αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας  

www.mobil.hessen.de. 

2. Το έτος 2016 ξεκινάει στην εταιρία µας ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης 

διάρκειας 12 µηνών. Μέσω αυτού µπορείτε να εκπαιδευτείτε σε 

τουλάχιστον 2 από τους 4 τοµείς εξειδίκευσης (Μελέτη, Κατασκευή, 

Λειτουργία, Συγκοινωνιολογία). Το πρόγραµµα αφορά όχι µόνο νέους 

µηχανικούς, αλλά και άτοµα µε επαγγελµατική εµπειρία. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση του προγράµµατος εκπαίδευσης θέτει τη βάση για µια 

ενδεχόµενη περαιτέρω απασχόληση στην εταιρία. 

3. Μπορείτε να µας στείλετε την αίτηση σας και µετά από έλεγχο αυτής 

θα κρίνουµε για ποια θέσης εργασίας ή θέση εκπαίδευσης θα 

µπορούσαµε να σας λάβουµε υπόψη.  

Για µια συνεργασία προϋποθέτουµε καλή γνώση γραπτού και προφορικού 
λόγου στην γερµανική γλώσσα (Zertifikat Β2). 
 
Σας προσφέρουµε : 
 

• Υποστήριξη σε µαθήµατα εκµάθησης της γερµανικής γλώσσας 

(τεχνικής κατεύθυνσης), στην εύρεση κατοικίας, στις συνδιαλλαγές 

σας µε δηµόσιες υπηρεσίες και γενικότερα στην προσαρµογή στον 

τρόπο ζωής στο κρατίδιο του Hessen. 

• Μία πρώτη επαφή µέσω Skype ή τηλεφώνου. 

• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 

• Ευέλικτο ωράριο εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής 

διαφορετικών µοντέλων απασχόλησης, µε στόχο τη συµβατότητα 

εργασίας και προσωπικής ζωής. 

• Μία θέση εργασίας µε ενδιαφέροντα καθήκοντα, που καθιστούν 

δυνατή την ύπαρξη µιας ανεξάρτητης και υπεύθυνης εργασίας. 
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Περιµένουµε µε χαρά την αίτηση σας! 
 
Παρακαλούµε στείλτε µας την αίτηση σας (βιογραφικό σηµείωµα και 
συνοδευτική επιστολή) στην γερµανική γλώσσα, µαζί µε τα συνήθη έγγραφα 
όπως αντίγραφο πτυχίου, βεβαιώσεις εµπειρίας, κλπ. (παρακαλούµε µόνο 
αντίγραφα, η αίτηση δεν επιστρέφεται), είτε ταχυδροµικώς στην διεύθυνση 
Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement, Dezernat Q2, Wilhelm-
straße 10, 65185 Wiesbaden Deutschland, είτε µέσω email  στην διεύθυνση 
personalbetreuung@mobil.hessen.de (ένα αρχείο pdf µέχρι 20ΜΒ). Τους 
κωδικούς και τις προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων για θέση εργασίας ή 
θέση εκπαίδευσης, θα τους βρείτε στην περιγραφή της αντίστοιχης θέσης. 
Παρακαλούµε όπως αναγράψετε στην αίτηση σας τον κωδικό και τηρείστε την 
προθεσµία υποβολής. Σε ότι αφορά αιτήσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης, απαραίτητη είναι η αναγραφή στην αίτηση του αντίστοιχου 
κωδικού µε προθεσµία υποβολής την 30η Νοεµβρίου 2015.  
 
Για διευκρινήσεις και απορίες σχετικά µε την εταιρία µας, µπορείτε να 
απευθυνθείτε στην συνεργάτιδα µας κα Εύη Μοσχίδου τηλ. 0049 
2771/840211. Για θέµατα σχετικά µε την αίτηση σας είναι στη διάθεση σας η 
αρµόδια υπάλληλος Fr. Ohl τηλ. 0049 611/366-3271. Εκτενείς πληροφορίες 
για την εταιρία µας θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Hessen Mobil 
www.mobil.hessen.de. 
 


