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Δελτίο Τύπου 

 
«Μηχανικοί στην Πράξη» της MYTILINEOS 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο Πρόγραμμα που θα επαναλαμβάνεται κάθε 
εξάμηνο 

 

 
Αθήνα, Ελλάδα – 16 Ιουλίου 2021 – Η επιτυχημένη πρωτοβουλία «Μηχανικοί 
στην Πράξη» εισέρχεται στον 5ο κύκλο και προσκαλεί νέους και νέες αποφοίτους 
πολυτεχνικών σχολών να ξεκινήσουν την καριέρα τους στη MYTILINEOS, σε 
μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Ελλάδας. 
 
Πρόκειται για το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας της MYTILINEOS, 
διάρκειας ενός έτους, που ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς προσφέρει 
εργασιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου, με μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες 
και έργα. Οι Μηχανικοί, ανάλογα με την ειδικότητά τους, απασχολούνται σε έργα 
των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας (Μεταλλουργίας, 
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας), καθώς και στις 
Κεντρικές Υπηρεσίες και Λειτουργίες.  
 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014 από το ΤΕΔ Μεταλλουργίας και στη συνέχεια 
διευρύνθηκε σε όλη τη MYTILINEOS.  
 
Στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος συμμετείχαν 28 μηχανικοί, 14 
άνδρες και 14 γυναίκες, με το 82% να έχει ήδη ενταχθεί στη μεγάλη οικογένεια 
της MYTILINEOS, ενώ σχεδόν όλοι εντάχθηκαν άμεσα στην αγορά εργασίας. 
 
Με βάση την επιτυχία και την αξία του προγράμματος, η MYTILINEOS θα 
πραγματοποιεί το πρόγραμμα δύο φορές μέσα στο χρόνο, προσφέροντας με 
αυτό τον τρόπο δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμα περισσότερους νέους και 
νέες μηχανικούς.  
 
Στόχος της Εταιρείας είναι το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» να 
αποτελέσει σε σταθερή βάση ένα ιδανικό εφαλτήριο για την έναρξη της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας νέων μηχανικών, πραγματοποιώντας την 
υπόσχεση της MYTILINEOS να δημιουργήσει ένα πρότυπο πρόγραμμα 
ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, το οποίο προσφέρει θέσεις εργασίας 
και συμβάλλει ενεργά στην υγιή ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς εργασίας. 
 
Η MYTILINEOS επενδύει στην εξέλιξη και προώθηση του Προγράμματος 
«Μηχανικοί στην Πράξη», για μία σύγχρονη αγορά εργασίας, με ίσες ευκαιρίες 
για όλους. Ταυτόχρονα, έχει ως στόχο τη μείωση της νεανικής ανεργίας και της 
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αποφυγής του brain drain, εμπλουτίζοντας τη θεωρία της εκπαίδευσης που 
παρέχουν οι Πολυτεχνικές σχολές με τις ικανότητες και εμπειρίες στην εργασία .   
 
Οι αιτήσεις για τον 5ο κύκλο του Προγράμματος «Μηχανικοί στη Πράξη» έχουν 
ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους 
έως την Κυριακή 25 Ιουλίου, στην ιστοσελίδα  

http://engineersinaction.mytilineos.gr/el 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:  
 

✓ Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού όπως για 
παράδειγμα Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Μεταλλειολόγοι 
/Μεταλλουργοί ή Πολιτικοί Μηχανικοί 

✓ Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας 
✓ Άριστες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows, MS 

Office) 
✓ Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 3 ετών 
✓ Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου 

δραστηριοποιείται η MYTILINEOS 
✓ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους 
✓ Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών / MBA (επιθυμητά) 

 
 
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
ψυχομετρικά τεστ σε ηλεκτρονική μορφή, συνεντεύξεις με εκπροσώπους  της 
ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και συμμετοχή στο Κέντρο 
Αξιολόγησης. Στο ανανεωμένο πλέον «Μηχανικοί στην Πράξη» θα επιλεχθούν 
περισσότεροι μηχανικοί από τα προηγούμενα προγράμματα και θα εκτεθούν σε 
όλη τη δραστηριότητα της εταιρείας. 

Η MYTILINEOS,  στο πλαίσιο της δέσμευσης της ως υποστηρικτής του 
προγράμματος G.E.F.Y.R.A. (Greek Enterprises For Youth Reinforcement 
Acceleration) από το 2017, συνδυάζει σε μια ενιαία πρωτοβουλία το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για τη μαθητεία EU Talent και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη 
Νεολαία European Pact4Youth (www.csrhellas.net/initiative/init-gefyra/), με 
βασικούς πυλώνες την επαγγελματική εμπειρία/κατάρτιση, την πρακτική 
άσκηση και την απόκτηση δεξιοτήτων και την συμβολή της στους Παγκόσμιους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα 
το 2030, για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική ανάπτυξη.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:  
κα. Μαρία Θωμαδάκη: Τηλ. 210-6877326 | Fax 210-6877400 | E-mail: 
Maria.Thomadaki@mytilineos.gr. 
 
κα. Δανάη Σαγκιώτη: Τηλ. 2102709432 | Fax 210-6877400  | E-mail: 
Danai.Sagioti@mytilineos.gr 
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MYTILINEOS: 
 
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής 
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και 
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και 
απασχολεί περισσότερους από 3.850  άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Επικεντρωμένη στην αειφορία, έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 και να επιτύχει ουδέτερο 
αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι το 2050, βάσει 
των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.  
www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn 
 
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, 
κάντε κλικ εδώ  
 

http://www.mytilineos.gr/
https://www.facebook.com/MytilineosSA/
https://twitter.com/MytilineosSA
https://www.youtube.com/user/MytilineosGroup
https://www.linkedin.com/company/6646293/
mailto:communications@mytilineos.gr?subject=%CE%91%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7%20e-mail%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%20%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20/%20Remove%20me%20from%20your%20lists&body=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%2C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8E%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%89%20%65%2D%6D%61%69%6C%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%4D%59%54%49%4C%49%4E%45%4F%53%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B8%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2C%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8E%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%8E%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%20%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BD%2E%0APlease,%20I%20would%20like%20you%20to%20remove%20my%20e-mail%20address%20from%20your%20list,%20since%20I%20do%20not%20want%20to%20receive%20Press%20Releases%20and%20Newsletters%20for%20MYTILINEOS%20Company.

