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Εκπληρωμένες

Εκπαίδευση – Τίτλοι Σπουδών
2001-2006
Πτυχίο του Τ.Ε.Ι. Σερρών, στην Μηχανολογία.
- Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Σχεδιασμός και κατασκευή βάσης δεδομένων για την
καταγραφή των σπανίων βιβλίων της μικρασιατικής αδελφότητας Σερρών.
(Bαθμός 10)

Επαγγελματική Εμπειρία
2012-Σήμερα ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΟΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
- Ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
2010-2012
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

2009-2010

2007-2009

2006

2001-2006
1999

- Υπεύθυνος πωλήσεων στους νομούς Ξάνθης και Καβάλας και στο νησί της
Λήμνου.
- Υπεύθυνος καταστήματος Ξάνθης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε. – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Σέρρες,
Ελλάδα.
Μηχανολόγος
- Βοηθός χειριστή Ατμολέβητα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε. – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, Ξάνθη,
Ελλάδα.
Μηχανολόγος
- Συμμετοχή στον προγραμματισμό αποξήλωσης του εργοστασίου.
- Επιβλέπων στα τμήματα ηλεκτρολόγων, αυτοματιστών και μηχανολόγων κατά
την περίοδο αποξήλωσης του εργοστασίου.
- Υπεύθυνος για την απογραφή του αποξηλωθέντος εξοπλισμού και την
μεταφορά αυτού, σε άλλα εργοστάσια.
- Υπεύθυνος για την αγορά ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε. – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, Ξάνθη,
Ελλάδα.

Εξάμηνη Πρακτική Εξάσκηση.
Μηχανολόγος
- Επιβλέπων στα τμήματα ηλεκτρολόγων, αυτοματιστών και μηχανολογικής
επέμβασης κατά την περίοδο συντήρησης και παραγωγής.
- Συμμετοχή στην διεκπεραίωση τεχνικών εκθέσεων με τα στοιχεία καταναλώσεων
και παραγωγής του θερμοηλεκτρικού σταθμού και των στροβιλογεννητριών.
- Συμμετοχή στην οργάνωση των γενικών παραγγελιών του εργοστασίου Ξάνθης
και για την αγορά ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επαφή με
αντιπροσώπους και διαρκείς ενημέρωση για νέα προϊόντα.
- Συμμετοχή στο προγραμματισμό συντήρησης του εργοστασίου, επάνδρωσης
τμημάτων.
- Συμμετοχή στην ανανέωση και έκδοση νέων αδειών και πιστοποιητικών.
- Συμμετοχή στην καταγραφή και εκτίμηση πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού προς ασφάλιση όλων των εργοστασίων.
Παράλληλα με τις σπουδές μου εργάστηκα σε διάφορα Cafe-Bar της πόλης των
Σερρών.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ε.Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

- Συμμετοχή στην μηχανολογική επέμβαση κατά την περίοδο της συντήρηση του
εργοστασίου.
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Δημήτριος Χ. Μελισσάς
1998

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ DIANA ΞΑΝΘΗΣ
-

Συμμετοχή στην μηχανολογική επέμβαση κατά την περίοδο παραγωγής.

Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά

Καλή Γνώση (Elementary-Toeic)

Προσωπικές Ικανότητες
Γνώσεις Η/Υ
-

Άριστη χρήση των προγραμμάτων: AutoCAD, Word, Excel, Power Point, Photoshop, Acrobat,
Outlook, Internet Explorer.
Ευχέρεια στην χρήση λειτουργικών συστημάτων: Windows.
Ικανοποιητικές γνώσεις προγραμματισμού σε: Pascal και Visual Basic.

Γενικές
-

Διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού παρουσιάσεων και τεχνικών εκθέσεων σε
επιστημονικό και επαγγελματικό περιβάλλον.
Συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια.
Συνεργάσιμος – με ομαδικό πνεύμα όταν απαιτείται από την φύση της εργασίας.
Επικοινωνιακό άτομο με καλές διοικητικές ικανότητες.
Κάτοχος άδειας οδήγησης Α, Β, Γ, Δ και Ε κατηγορίας οχημάτων.

Δικαιολογητικά μπορούν να διατεθούν εφόσον ζητηθούν.
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