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We are looking for REAL HEROES - Show us what you're made of!  
H Rodopi Blades με έδρα το Ντίσελντορφ είναι διεθνής συνεργάτης για την επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή των 

λεπίδων ρότορα σε ανεμογεννήτριες. Η έμπειρη ομάδα εμπειρογνωμόνων με πολυετή εμπειρία και ευρεία τεχνογνωσία 

αντιπροσωπεύει την υψηλή απόδοση, την ευελιξία και την ποιότητα εργασίας. 

 

Για περαιτέρω υποστήριξη της ομάδας μας, αναζητούμε άμεσα: 

 

έναν/μία τεχνικό επισκευών για πτερύγια ρότορα ή τεχνικό επισκευών για εκπαίδευση (On/Offshore) 

 

Τα καθήκοντά σας: 

 Επισκευές σε τοποθετημένες λεπίδες ρότορα και σε αποσυναρμολογημένες λεπίδες ρότορα στο έδαφος 

 Επαγγελματική επιθεώρηση των λεπίδων ρότορα 

 Καταγραφή επιθεωρήσεων και επισκευών  

 Εκτέλεση επαγγελματικών μετρήσεων προστασίας από κεραυνούς 

 Εργασίες συντήρησης (συνδέσεις κοχλιών, εξαρτήματα, λάδι) 

 

Τα προσόντα σας:  

 Πιστοποιημένο πτυχίο μηχανικού επισκευών για λεπίδες ρότορα ή ειδική εργασιακή εμπειρία 

ή: 

 Ολοκληρωμένη τεχνική εκπαίδευση ή παρόμοια επαγγελματική εμπειρία 

 Κίνητρο για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ως τεχνικού επισκευών για πτερύγια ρότορα στην Ελλάδα ή /και στη 

Γερμανία, καθώς και σε θέσεις σε όλη την Ευρώπη 

 

Επιπλέον χρειάζεστε: 

 Καλή τεχνική κατανόηση 

 Εξοικείωση με τα ύψη 

 Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 

 Φροντίδα και αξιοπιστία 

 Ευελιξία και προθυμία για ταξίδια 

 Εξαιρετικές γλωσσικές δεξιότητες στα γερμανικά ή τα ελληνικά 

 Καλές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα 

 Γνώσεις Η/Υ 

 

Οφέλη που αποκομίζετε από τη RODOPI:  

 Εκπαιδεύσεις και μαθήματα με συνεργάτες & στην Ακαδημία RODOPI 

 Ρυθμιζόμενες περιόδους εργασίας και ανάπαυσης  

 Ελκυστική πληρωμή σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των 

προσαυξήσεων  

 Οι ευκαιρίες ανέλιξης παρέχονται με την αντίστοιχη καταλληλότητα  

 Τη RODOPI ως ισχυρό συνεργάτη στο πλευρό σας 

 

Ενδιαφέρεστε για μια συναρπαστική και ελκυστικά αμειβόμενη εργασία σε ένα διεθνές περιβάλλον; Τότε, στείλτε μας την 

αίτησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κ. Mouzafer Ismailoglou (career@rodopi.de). Παρακαλώ να αναφέρετε 

την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης εργασίας και τις προσδοκίες αμοιβής σας. Το γραφείο μας στην Ελλάδα είναι στη 

διάθεσή σας για τηλεφωνικές ερωτήσεις στον αριθμό  0030 25410 22000. 
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