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Η  qmetric - HR Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της Tosoh Hellas, τη 
θέση του/της 

Μηχανολόγου Μηχανικού 

Η εταιρεία 

Η Tosoh Hellas λειτουργεί από το 1976 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή Ηλεκτρολυτικού 

Διοξειδίου του Μαγγανίου, ενός εξειδικευμένου χημικού προϊόντος, που αποτελεί το βασικό 
συστατικό των ξηρών στοιχείων (μπαταρίες). 

Η μεγαλύτερη βιομηχανία ιαπωνικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, με 100% εξαγωγική 

δραστηριότητα, διατηρεί ένα δυναμικό οικονομικό προφίλ σταθερής ανάπτυξης και 
πρωταγωνιστεί στον τομέα της. 

Η θέση 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στην ομάδα της Μηχανολογικής συντήρησης με 

βασική αποστολή τη συντήρηση, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών στον μηχανολογικό 
εξοπλισμό της μονάδας που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της παραγωγής, καθώς και στην 

βελτίωση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και την προληπτική συντήρηση του 
εξοπλισμού.  

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντά του/της θα περιλαμβάνουν: 

• Σχεδίαση και επίβλεψη εγκαταστάσεων μηχανολογικού εξοπλισμού 

• Οργανωση και πραγματοποίηση μικρών ή μεγάλων συντηρήσεων και επισκευών στον 

εξοπλισμό και στα συστήματα του εργοστασίου 

• Υποστήριξη/συμμετοχή στο πρόγραμμα προληπτικής μηχανολογικής συντήρησης 

• Οργάνωση/υποστήριξη των εργασιών εγκατάστασης νέου εξοπλισμού, την μεταφορά 

και εγκατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού και την απομάκρυνσή του από το 

εργοστάσιο 

• Υποστήριξη/συμμετοχή στο σχεδιασμό και στη βελτίωση και τροποποιήσεις του 

υπάρχοντος εξοπλισμού και στο σχεδιασμό νέων συστημάτων 

• Επίβλεψη των χρονοδιαγραμμάτων και των εργασιών του τμήματος  

• Εφαρμογή των διαδικασιών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού 

περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής προστασίας 

• Συνεργασία και επικοινωνία καθημερινά με τις Διευθύνσεις και τα λοιπά τμήματα της 

Εταιρείας 

• Εκτέλεση άλλων σχετικών καθηκόντων όπως του/της έχουν ανατεθεί. 

http://www.qmetric.gr/
https://www.tosoh-hellas.gr/
https://www.tosoh-hellas.gr/
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Το προφίλ σας 

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να 
διαθέτετε τα ακόλουθα: 

• Πτυχίο (ΑΕΙ) Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης  

• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε βιομηχανικό 

περιβάλλον και σε συντήρηση και λειτουργία βαρέως εξοπλισμού 

• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, AutoCad, Solidworks και MS Office 

• Άριστη γνώση αγγλικών 

• Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας 

• Δεξιότητες εποπτείας και διαχείρισης ομάδας 

• Άριστες οργανωτικές δεξιότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα ιεράρχησης 

της εργασίας 

• Υπευθυνότητα 

• Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης 

• Ικανότητα τήρησης προθεσμιών 

• Ικανότητα πρόβλεψης και επίλυσης προβλημάτων 

• Ευχέρεια στην ανάλυση και διαχείριση δεδομένων. 

 

Ο πελάτης μας προσφέρει 

Εφόσον επιλεγείτε, σας προσφέρονται τα ακόλουθα: 

• Ανταγωνιστικές αποδοχές και σύστημα bonus 

• Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα μονιμοποίησης 

• Σταθερό ωράριο εργασίας 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ίδιο και την οικογένεια του 

• Ασφάλιση ζωής 

• Παροχή ελαφρύ γεύματος 

• Δομημένο περιβάλλον εργασίας 

• Μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις  

• Εθιμοτυπικά δώρα Χριστούγεννα, Πάσχα 

• Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με την μονιμοποίηση. 
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Ενδιαφέρεστε; 

Εάν ναι, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας πατώντας εδώ. 

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και 
συμμορφώνεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

https://qmetric.gr/mechanical-engineer-tosoh/

