
 

 

 

 

Η AGT Engineering & Operations Services εί ναί μί α ταχε ως αναπτυσσό μενη ελληνίκη  
εταίρί α παρόχη ς υπηρεσίω ν στόυς τόμεί ς των Facility Management, Engineering Projects, 
Security & Protection Systems, Energy & Environmental etc.  

Δραστηρίόπόίεί ταί τό σό στην Ελλα δα, ό σό καί στό εξωτερίκό  με πελατόλό γίό πόυ συνθε τόυν 
κόρυφαί ες επίχείρη σείς καί όργανίσμόί . 

H πελατόκεντρίκη  της φίλόσόφί α, η ευρεί α γκα μα υπηρεσίω ν πόυ παρε χεί στό πλαί σίό τόυ 
Total Customer Solutions, όί εξείδίκευμε νες καί ίδανίκε ς λυ σείς της, αναδείκνυ όυν την AGT 
Engineering & Operations Services ως μί α από  τίς πίό αξίό πίστες εταίρί ες τόυ χω ρόυ, σε 
δίεθνε ς επί πεδό. Πληρόφόρί ες γία την εταίρί α μπόρεί τε να αντλη σετε στό www.agtgroup.gr 

Η εταίρί α γία να ανταπόκρίθεί  στίς πρόκλη σείς καί να συνεχί σεί την αναπτυσσό μενη πόρεί α 
της αναζητα : 

JR COST ESTIMATOR / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Σκοπός θέσης: Συμμετόχή στην Kόστόλόγηση Έργων-Συμβόλαίων 

 

Αρμοδιότητες: 

 Συμμετόχή στη σύνταξη πρόσφόρών – τεχνίκών περίγραφών (Method Statement) – 

χρόνόδίαγράμματός - αρχείόθέτηση 

 Συγκέντρωση δίκαίόλόγητίκών – Σύνταξη πρόαπαίτόύμενων φακέλόυ Δίαγωνίσμών  

 Συμμετόχή στην παρακόλόύθηση δίαδίκασίας Συμβάσεων Έργων έως την έναρξη των 

εργασίών  

 Λήψη τευχών καί συμμετόχή σε δίαγωνίσμόύς μέσω ηλεκτρόνίκών πλατφόρμων  

 Ζητήσείς πρόσφόρών πρόμήθείας υλίκών & εργασίας  

 Συμμετόχή στην όμαδίκή κόστόλόγηση με ανάληψη τμήματός πρόσφόράς μεγάλόυ 

πρόϋπόλόγίσμόύ 

 Εβδόμαδίαία συνάντηση γία τίς πρός επίδόση πρόσφόρές 

 Δίενέργεία αυτόψίών σε έργα 

 Pre – Construction Meetings με τό Κατασκευαστίκό Τμήμα 

 

 

 

 

http://www.agtgroup.gr/


 

 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίό Πόλίτίκόυ Μηχανίκόύ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 0-1 έτός πρόυπηρεσίας ως μηχανίκός εργόταξίόυ ή όπόίαδήπότε άλλη εργασία σχετίκή 

με τό αντίκείμενό σπόυδών 

• Άρίστη γνώση της αγγλίκής γλώσσας 

• Άρίστη γνώση M/S, είδίκά Excel 

• Απόδεδείγμένη ίκανότητα ταυτόχρόνης δίαχείρίσης πόλλαπλών θεμάτων, με ίδίαίτερη 

πρόσόχή στη λεπτόμέρεία. 

• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 

• Εξαίρετίκές επίκόίνωνίακές ίκανότητες  

 

 

Η AGT φρόντί ζεί να πρόσφε ρεί σε ό λόυς τόυς συνεργα τες της, α ρίστες συνθη κες εργασί ας καί 
δυνατό τητες εξε λίξης.  

Η διαχείριση των βιογραφικών και των αιτήσεων θα γίνει με πλήρη εμπιστευτικότητα. 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης «FM/COST/01». 

Μετα  τη συλλόγη  καί την αξίόλό γηση των βίόγραφίκω ν σημείωμα των θα επίκόίνωνη σόυμε με 
τόυς υπόψηφί όυς πόυ ανταπόκρί νόνταί στίς απαίτη σείς της θε σης πρός στελε χωση γία να 
όρίστεί  συνα ντηση γία συνε ντευξη. 

Απόστόλη  βίόγραφίκω ν στό: hr@agtgroup.gr 
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