
 

 

 
 

 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΥΗΜΕΙΟΤ (ΔΥΗΝ2) 

 

Ο Όκηινο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ, έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο βηνκεραληθνύο θαη εκπνξηθνύο Οκίινπο 
ζηελ Διιάδα, επηζπκεί λα πξνζιάβεη Γνθηκαζηέο Υεκείνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απαζρνιήζεη ζηηο 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Διεπζίλαο. 
 

 
Απαξαίηεηα Πξνζόληα/Πξνϋπνζέζεηο:     

 Απνιπηήξηνο ηίηινο Γεληθνύ Λπθείνπ ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο (ΣΔΔ Β’ θύθινπ, ΔΠΑ.Λ, 

ΙΔΚ), ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Υεκείαο ή Υεκηθώλ 

Δξγαζηεξηαθώλ Δθαξκνγώλ. 
 Ηιηθία έσο 35 εηώλ (Σν έηνο γέλλεζεο λα κελ είλαη πξνγελέζηεξν ηνπ 1981). 

 Πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηελ εηδηθόηεηα. Η πξνϋπεξεζία ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε  βεβαηώζεσλ όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ ησλ ππνςεθίσλ ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε 
ζπλάθεηα θαζώο θαη αληηγξάθσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ εκεξνκηζζίσλ ζηνλ θύξην αζθαιηζηηθό θνξέα.  

 Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο (θαηνρή πηπρίνπ FCE ή αληίζηνηρνπ). 

 Άδεηα νδήγεζεο Β’ θαηεγνξίαο ηελ νπνία πξέπεη λα θαηέρνπλ έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο πξόζιεςεο. 

 Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξόζιεςεο. 

 
Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζηνπνηνύλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα ζα θαηαηίζεληαη 

παξάιιεια κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξόζιεςεο.  
 

Επηζπκεηά Πξνζόληα:     
 Γλώζε ρξήζεο Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή  

 

Υαξαθηεξηζηηθά Τπνςεθίσλ: 

 Καιή δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο, εξγαηηθόηεηα, πξνζαξκνζηηθόηεηα, νκαδηθό πλεύκα, πεηζαξρία.  

 
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα απνδέρνληαη απαζρόιεζε ζε πξόγξακκα ζπλερνύο 

ελαιιαζζόκελεο 24σξεο βάξδηαο θαη όηη ε πξόζιεςή ηνπο ηειεί ππό δνθηκαζηηθή πεξίνδν 
ελόο έηνπο. 

 

Η εληνπηόηεηα (κόληκνο θάηνηθνο όκνξσλ Δήκσλ ησλ δύν Δηπιηζηεξίσλ Αζπξνπύξγνπ θαη 
Ειεπζίλαο) ζα ζεσξεζεί ζνβαξό ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ε εληνπηόηεηα ζα απνδεηθλύεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξόζιεςεο κε ηελ 
πξνζθόκηζε Πηζηνπνηεηηθνύ Εληνπηόηεηαο από ηνλ όκνξν Δήκν, Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο από ηνλ όκνξν Δήκν, Λνγαξηαζκό ΔΕΗ ή ΟΣΕ θαη αληίγξαθν θνξνινγηθήο 
δήισζεο.   

 

Επηζήκαλζε 
 

Η θαηνρή πηπρίνπ Αλώηεξνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο, εθόζνλ δεισζεί ζηελ αίηεζε 
πξόζιεςεο από ηνπο ππνςεθίνπο, δελ απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ, πιελ όκσο ξεηά αλαθέξεηαη όηη ηπρόλ 

ηίηινη ζπνπδώλ Αλώηεξσλ Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ δελ παξέρνπλ αληίζηνηρα δηθαηώκαηα, 

θαζόζνλ νη ζέζεηο εξγαζίαο αθνξνύλ ππνςεθίνπο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 
 

ηελ πεξίπησζε δε, θαηνρήο πηπρίνπ Αλώηεξνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο ηνπ Σκήκαηνο 
Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ, ε πξνϋπεξεζία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηελ εηδηθόηεηα 

απαηηείηαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ. Σν πηπρίν ζα θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξόζιεςεο 

θαη ε εκεξνκελία θηήζεο ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
αηηήζεσλ.   

 
 Ρεηά εμαηξνύληαη ππνςήθηνη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδώλ Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο.   

 

Οη ππνςήθηνη, πνπ πιεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο  πξνϋπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο, ζα ππνβιεζνύλ 
ζε ηεζη ηθαλνηήησλ  θαη αγγιηθήο γιώζζαο. 

 

 
 



 

 

 
 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο θαινύληαη λα απνζηείινπλ ην εηδηθό έληππν 

αίηεζεο πξόζιεςεο, ζπλνδεπόκελν από πξόζθαηε θσηνγξαθία ηνπο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

ηαρπδξνκηθώο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή,  ζηε δηεύζπλζε: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Υεηκάξξαο 8Α 

Σ.Κ. 151 25  Μαξνύζη 
Τπόςε Σκήκαηνο Εξγαζηαθώλ ρέζεσλ & Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ Οκίινπ 

αλαγξάθνληαο απαξαηηήησο ηνλ  Κσδηθό ηεο ζέζεο – ΔΥΗΝ2  
 

Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ πξόζιεςεο, νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 20 Μαΐνπ 2016. 
 

 
Πξνζνρή: Καηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο πξόζιεςεο, επηζεκαίλεηαη όηη νη ππνςήθηνη 
ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη :  
-Να ζπκπιεξώζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε κόλν αίηεζε (ηελ νπνία κπνξνύλ λα ηελ αλαδεηήζνπλ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) θαη λα κελ απνζηέιινπλ βηνγξαθηθά 
ζεκεηώκαηα). 
-Να ζπκπιεξώζνπλ ΟΛΑ ηα πεδία κε ηελ έλδεημε ηνπ αζηεξίζθνπ (*). 
-Να πξνζθνκίζνπλ όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζηνπνηνύλ ηα απαξαίηεηα 
πξνζόληα. 
 
 
 ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη αηηήζεηο πξόζιεςεο ζα ζεσξνύληαη άθπξεο.  
 
 
Οη ππνςήθηνη, πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε πξόζιεςεο ρσξίο λα πιεξνύλ όια ηα παξαπάλσ 
αλαθεξόκελα απαξαίηεηα πξνζόληα ηεο ζέζεο ή ζε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο αίηεζήο ηνπο 

ιόγσ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, δελ ζα ιάβνπλ  εηδνπνίεζε από ηελ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 

 

 

Όιεο νη αηηήζεηο ζα ζεσξεζνύλ απζηεξά εκπηζηεπηηθέο. 

http://www.helpe.gr)/

