
Europlan – Junior Αρχιτζκτονας 
 
Η Europlan εξειδικεφεται ςτθν παράδοςθ τεχνικϊν ζργων υψθλϊν προδιαγραφϊν ςτο νθςί τθσ Κριτθσ.  
Είμαςτε μια ταχφτατα αναπτυςςόμενθ εταιρεία, με εμπειρία άνω των 20 ετϊν ςτον τομζα τθσ Σχεδίαςθσ , 
Καταςκευισ , Επίβλεψθσ και Διοίκθςθσ Τεχνικϊν Ζργων. Στα εξειδικευμζνα τμιματα μασ Μελετθτικό, 
Καταςκευαςτικό, Διοίκθςθσ Ζργων, Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ απαςχολοφμε περιςςότερουσ από 35 
εργαηόμενουσ και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ. Ζχουμε βραβευτεί για τισ καταςκευζσ μασ ςε διαγωνιςμοφσ ςτο 
Λονδίνο και ςτθ Μόςχα. 
 
Η εταιρεία για τα κεντρικά γραφεία τθσ ςτον Άγιο Νικόλαο Κριτθσ επικυμεί να προςλάβει : 

Junior Αρχιτζκτονα (Κωδ . : ΕΔ02) 
 
 
Προφίλ υποψηφίου : 

 Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτζκτονα 

 1-3 χρόνια εμπειρίασ ςε Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ και λοιπά αντικείμενα Αρχιτζκτονα 

 Επικυμθτι γνϊςθ κανονιςμϊν (Ν.4030/11, Ν.4067/12, Ν.4495/17, Π.Δ. 24-5-1985/ Εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ, 
Π.Δ. 19-10-1978 Παραδοςιακϊν οικιςμϊν, Σχεδιάηοντασ για όλουσ, Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ, 
ΦΕΚ 181Δ/1985, Π.Δ. 14-11-2011 Δόμθςθ εντόσ Οικιςμοφ, Ν.3212/ 2003) 

 Επικυμθτι γνϊςθ κανονιςμϊν Αυκαιρζτων (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13, Ν.4495/17) 

 Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ ςχεδιαςτικϊν προγραμμάτων, προγραμμάτων 3D 

 Τεχνικι αντίλθψθ, δυνατότθτα εντοπιςμοφ και επιλογισ μεταξφ εναλλακτικϊν λφςεων 

 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ομαδικζσ εργαςίεσ 

 Δθμιουργικι φανταςία 

 Σχεδιαςτικι ικανότθτα 

 Ικανότθτα ςφλλθψθσ ιδεϊν 

 Εχεμφκεια 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ 

 Διάκεςθ επιμόρφωςθσ 
 
Ενδεικτικζς αρμοδιότητες : 

 Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ 

 Προτάςεισ διακόςμθςθσ 

 Τακτοποίθςθ Αυκαιρζτων 

 Σφνταξθ φακζλων για Υπθρεςίεσ και ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν 

 Τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ - παρουςιάςεισ 
 
Παροχζς : 

 Άριςτεσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςε ευχάριςτο περιβάλλον 

 Δυνατότθτα εξζλιξθσ ςε μια δυναμικι και αναπτυςςόμενθ εταιρία 
 
Παρακαλοφμε, προωκιςτε το βιογραφικό ςασ. 
Θα απαντθκοφν μόνο τα βιογραφικά που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ κζςθσ. 
Θα τθρθκεί απόλυτθ εχεμφκεια. 
 



Europlan – Senior Αρχιτζκτονας 
 
Η Europlan εξειδικεφεται ςτθν παράδοςθ τεχνικϊν ζργων υψθλϊν προδιαγραφϊν ςτο νθςί τθσ Κριτθσ.  
Είμαςτε μια ταχφτατα αναπτυςςόμενθ εταιρεία, με εμπειρία άνω των 20 ετϊν ςτον τομζα τθσ Σχεδίαςθσ , 
Καταςκευισ , Επίβλεψθσ και Διοίκθςθσ Τεχνικϊν Ζργων. Στα εξειδικευμζνα τμιματα μασ Μελετθτικό, 
Καταςκευαςτικό, Διοίκθςθσ Ζργων, Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ απαςχολοφμε περιςςότερουσ από 35 
εργαηόμενουσ και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ. Ζχουμε βραβευτεί για τισ καταςκευζσ μασ ςε διαγωνιςμοφσ ςτο 
Λονδίνο και ςτθ Μόςχα. 
 
Η εταιρεία για τα κεντρικά γραφεία τθσ ςτον Άγιο Νικόλαο Κριτθσ επικυμεί να προςλάβει : 

Senior Αρχιτζκτονα (Κωδ . : ΕΔ02) 
 
 
Προφίλ υποψηφίου : 

 Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτζκτονα 

 3-5 χρόνια εμπειρίασ ςε Αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ και λοιπά αντικείμενα Αρχιτζκτονα 

 Απαραίτθτθ γνϊςθ κανονιςμϊν (Ν.4030/11, Ν.4067/12, Ν.4495/17, Π.Δ. 24-5-1985/ Εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ, 
Π.Δ. 19-10-1978 Παραδοςιακϊν οικιςμϊν, Σχεδιάηοντασ για όλουσ, Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ, 
ΦΕΚ 181Δ/1985, Π.Δ. 14-11-2011 Δόμθςθ εντόσ Οικιςμοφ, Ν.3212/ 2003) 

 Απαραίτθτθ γνϊςθ κανονιςμϊν Αυκαιρζτων (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13, Ν.4495/17) 

 Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ) 

 Γνϊςθ ςχεδιαςτικϊν προγραμμάτων, προγραμμάτων 3D 

 Τεχνικι αντίλθψθ, δυνατότθτα εντοπιςμοφ και επιλογισ μεταξφ εναλλακτικϊν λφςεων 

 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ομαδικζσ εργαςίεσ 

 Δθμιουργικι φανταςία 

 Σχεδιαςτικι ικανότθτα 

 Ικανότθτα ςφλλθψθσ ιδεϊν 

 Εχεμφκεια 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ 

 Διάκεςθ επιμόρφωςθσ 
 
Ενδεικτικζς αρμοδιότητες : 

 Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ 

 Προτάςεισ διακόςμθςθσ 

 Τακτοποίθςθ Αυκαιρζτων 

 Σφνταξθ φακζλων για Υπθρεςίεσ και ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν 

 Τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ - παρουςιάςεισ 
 
Παροχζς : 

 Άριςτεσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςε ευχάριςτο περιβάλλον 

 Δυνατότθτα εξζλιξθσ ςε μια δυναμικι και αναπτυςςόμενθ εταιρία 
 
Παρακαλοφμε, προωκιςτε το βιογραφικό ςασ. 
Θα απαντθκοφν μόνο τα βιογραφικά που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ κζςθσ. 
Θα τθρθκεί απόλυτθ εχεμφκεια. 
 


