Universal Golf Enterprises PLC
Κενή θέση Πολιτικού Μηχανικού
Η Universal Golf Enterprises PLC ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό
με συμβόλαιο σταθερής διάρκειας, για τα γραφεία της στη Λευκωσία. Το άτομο που θα
επιλεγεί θα εργάζεται για το έργο ανάπτυξης θερέτρου γκολφ Limassol Hills Golf Resort
και θα αναφέρεται στον Ανώτερο Διευθυντή της Εταιρείας.
Κύρια καθήκοντα θέσης
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Παροχή ενδοεταιρικής τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό, έλεγχο, και
τροποποιήσεις σχεδίων που απαιτούνται για την αδειοδότηση και κατασκευή του
θερέτρου γκολφ.
Ετοιμασία ή/και τροποποίηση οποιωνδήποτε άλλων σχεδίων ή/και μελετών
χρειαστεί, επικοινωνία με συμβούλους μελετητές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,
διαβουλεύσεις - αλληλογραφία με δημόσιες αρχές για εξασφάλιση άδειας
διαχωρισμού οικιστικών οικοπέδων, διαχείριση μελετών για εξασφάλιση
πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής για τα υποστηρικτικά κτίρια γηπέδου
γκόλφ, ξενοδοχείου, 776 πολυτελών επαύλεων και διαμερισμάτων σύμφωνα με
τους Πολεοδομικούς Κανονισμούς και των τις απαιτήσεις της Επαρχιακής
Διοίκησης Λεμεσού.
Συλλογή και μελέτη στοιχείων και πληροφοριών για εξακρίβωση / διασφάλιση της
συμμόρφωσης των σχεδίων προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
και αναφορά τυχών ελλείψεων στο Ανώτερο Διευθυντή.
Έλεγχος σχεδίων και μελετών οδικού δικτύου σε ημιορεινές περιοχές, μελέτες
τοπιοτέχνισης, ανοικτών και κλειστών δεξαμενών, γεφυρών και έλεγχος μελετών
για κατασκευή αγωγών μεταφοράς πόσιμου και ανακυκλωμένου νερού. Επίσης
ελεγχος μελετών για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του γηπέδου γκόλφ.
Ελεγχος, ετοιμασία ή/και τροποποίηση δελτίων ποσοτήτων, σύνταξη
προϋπολογισμών και εκτίμησης κόστους κατασκευής, διαχείριση προγραμμάτων
εργασίας σε συνεργασία με άλλους συμβούλους και κάτω από την καθοδήγηση
του Ανώτερου Διευθυντή.
Παροχή γραμματειακής υποστήριξης και οποιεσδήποτε άλλες ειδικές εργασίες
ανατίθενται από τον Ανώτερο Διευθυντή οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση,
χρηματοδότηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα

▪
▪
▪

Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική η Πολιτική Μηχανική.
Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
Άριστη γνώση του προγράμματος AutoCAD

▪
▪
▪
▪

Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Power Point)
Τουλάχιστον 10 χρόνια προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφή εργασίες
Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Αδεια οδήγησης

▪

Ανεπτυγμένες αναλυτικές, επικοινωνιακές (προφορικές και γραπτές) καθώς
επίσης διαπροσωπικές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα και πρωτοβουλία

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:
▪
▪
▪

Προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες για μεγάλες αναπτύξεις κατά προτίμηση σε
διαχωρισμό οικοπέδων, σχεδιασμών δρόμων και αναπτύξεις γηπέδων γκόλφ κλπ
Καλή γνώση των συστημάτων MS project, Photoshop και 3D modelling design
rendering.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφή θέματα

Απολαβές και ωφελήματα:
Θα προσφερθεί συμβόλαιο εργοδότησης διάρκειας ενός ετους με δυνατότητα επέκτασης
σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ελκυστικό πακέτο
απολαβών αναλόγως προσόντων, 13ο μισθό και ευκαιρία εργασίας σε ελκυστικό
συνεχές γραφειακό ωράριο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μέχρι τις
19/12/2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θέμα «Αίτηση για κενή θέση εργασίας»)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ch.kangas@unigolf.com.cy.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

