
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει 

του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του με σκοπό την παροχή 

άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.  

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ 

προκηρύσσει μια (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με καθεστώς πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση εργασίας ενός έτους που θα μετατραπεί σε 

αορίστου χρόνου.  

Κύριες υπευθυνότητες  

 Διαχειρίζεται τεχνικοοικονομικά τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό 

του Κέντρου, φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία τους, εφαρμόζει και καθοδηγεί 

τη τεχνική υποστήριξή τους, με σκοπό να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποδοτική 

λειτουργία τους. 

 Φροντίζει για τον προγραμματισμό της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του 

εξοπλισμού και παρακολουθεί την υλοποίηση της. 

 Επιβλέπει τις εργασίες εγκατάστασης των νέων ιατρικών μηχανημάτων & συσκευών 

και επιβεβαιώνει τη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών. 

 Παρακολουθεί και εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίας των 

πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κέντρου. 

 Επιβεβαιώνει τις εργασίες διορθωτικής συντήρησης που έχουν προτεραιότητα και 

διασφαλίζει τη ταχεία εκτέλεση αυτών. 

 Καταρτίζει προγράμματα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

του Κέντρου.  

 Συντάσσει τεχνικές αναφορές σχετικά με την κατάσταση των πάσης φύσεως 
εγκαταστάσεων καθώς και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του ΩΚΚ. 

 Εξασφαλίζει την ολοκλήρωση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο της 

θέσης εργασίας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Στελεχώνει, καθοδηγεί, αξιολογεί και αναπτύσσει περαιτέρω τα στελέχη της 

Τεχνικής υπηρεσίας με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους και την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών διπλωματούχου Μηχανικού, όπως 

Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού ή συναφών αντικειμένων 



 Προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη διοικητική θέση ευθύνης  

 Αρίστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Ανεπτυγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες  

 Ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες 

 Η γνώση συστημάτων SAP καθώς ή και η ύπαρξη σχετικού Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 

Απριλίου 2021, το βιογραφικό τους σημείωμα αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική 

μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, στο ηλεκτρονική διεύθυνση 

electrical_engineer@ocsc.gr  

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια  

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να 

υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν καθώς και Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ. 

Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την 

παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία. 
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