Σας προβληµατίζει η ένταξή σας στο ενεργό εργατικό δυναµικό και σας ενδιαφέρει η πρακτική ενασχόληση
µε το αντικείµενο των σπουδών σας; Επιθυµείτε να αναδείξετε τις ικανότητές σας και αναζητάτε την
ευκαιρία; Σας κεντρίζει το ενδιαφέρον η εµπειρία µιας εταιρείας µε εξωστρεφή χαρακτήρα και µε παρουσία
σε ένα διεθνές περιβάλλον;
Ως µια διαρκώς αναπτυσσόµενη εταιρεία, η ALTHOM Engineering E.Π.Ε. αναζητά άτοµα για πρακτική
άσκηση και εκπαίδευση στον τοµέα της Τεχνικής Τεκµηρίωσης πολιτικών αεροσκαφών, προσφέροντας τη
δυνατότητα απασχόλησης στην εταιρεία, µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Πρακτική Άσκηση στην Τεχνική Τεκµηρίωση Αεροσκαφών
στηvΠάτρα, άµεσα

Η προσφερόµενη πρακτική - εκπαίδευση περιλαµβάνει:
•

∆ηµιουργία εγχειριδίων συντήρησης αεροσκαφών (MaintenanceManual)

•

∆ηµιουργία εγχειριδίων αντιµετώπισης προβληµάτων αεροσκαφών (TroubleshootingManual)

•

Εξοικείωση και εναρµόνιση µε όλες τις σχετικές διεθνείς νόρµες και πρότυπα για τα εγχειρίδια των
πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών

•

Εκπαίδευση στηγλώσσα εγχειριδίων Simplified Technical English (STE)

•

Εξοικείωση µε τα κατασκευστικά σχέδια αεροσκαφών

•

∆ηµιουργία 2-διάστατων και 3-διάστατων απεικονίσεων (2Dand 3DIllustrations)

•

Παρακολούθηση τεχνικών σεµιναρίων από τους υπευθύνους της µεγαλύτερης αεροπορικής
βιοµηχανίας

Απαιτούµενα Προσόντα:
•

∆ίπλωµα ή ΠτυχίοΜηχανικού

•

Γενικές τεχνικές γνώσεις συστηµάτων και λειτουργιών

•

Ιδιαίτερη θέληση και αποφασιστικότητα για ενασχόληση µε ένα νέο αντικείµενο

•

Πειστικότητα και ικανότητα εργασίας σε οµαδικά πλαίσια

•

Μεθοδικότητα και κριτική σκέψη επίλυσης προβληµάτων

•

Πολύ καλέςγνώσεις αγγλικών

•

Πολύ καλές γνώσεις χειρισµού Η/Υ

•

Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

•

Η γνώση γερµανικών θα αποτελούσε πλεονέκτηµα, αλλά δεν απαιτείται

Σε περίπτωση που τα προσόντα σας ταιριάζουν µε τις απαιτήσεις, µπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στο
belesis@althom.de και εµείς θα χαιρόµασταν να την αξιολογήσουµε.
You are concerned about your incorporation in the active work force and you are interested in
practically dealing with the subject of your studies. You desire to highlight your capabilities and
you are looking for this chance. Does the experience of a company with extrovert characteristics
and presence in an international environment raise your interest?
As a constant developing company, ALTHOM Engineering EPE is currently looking for people
interested in a traineeship in the field of Technical Documentation of civil aircrafts, offering the
possibility for employment, after the successful completion of the traineeship.

Traineeship in Aircraft Technical Documentation
inPatra, immediately

The offered traineeship includes:
•

Creation of aircraft Maintenance Manuals

•

Creation of aircraft Troubleshooting Manuals

•

Familiarization and fulfillment of all relevant international norms and standards

•

Training in Simplified Technical English language

•

Familiarization with the aircraft design drawings

•

Creation of 2D and 3D illustrations

•

Participation in seminars from the persons in charge of the biggest aviation industry

Your profile:
•

Engineering Degree

•

General technical know-how of systems and services

•

Great willingness and determination to take over a new subject

•

Persuasion and capability of teamwork

•

Orderliness and critical thinking in problem solving

•

Very good English skills

•

Very good PC skills

•

Completed military service

•

German skills would be an advantage, but they are not required

If your qualifications meet the requirements, please send your application directly to
belesis@althom.de.

