
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Η εταιρεία DYNAMARINe, με χαρά ανακοινώνει την πρόθεσή της να προσλάβει για πρακτική 
άσκηση τελειόφοιτους φοιτητές στον τομέα της ναυπηγικής ή μηχανολογίας. Οι φοιτητές που 
επιθυμούν να εργαστούν θα πρέπει να αποστείλουν ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
career@dynamarine.com, στο οποίο θα επισυνάπτεται ένα σύντομο βιογραφικό τους και 
ένα αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας. 
 
Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη κατά την οποία πιθανώς θα πρέπει να 
παρουσιάσουν κάποια από τις εργασίες που έχουν εκπονήσει στα πλαίσια των μαθημάτων 
που έχουν διδαχτεί. 
 
Θα πρέπει επίσης να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Να οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων, 

• Να προσκομίσουν κατά την συνέντευξη, μία συστατική επιστολή από κάποιο καθηγητή 
τους με τον οποίο έχουν εκπονήσει κάποια εργασία 

• Να έχουν ευχέρεια στο προφορικό και γραπτό λόγο στα Ελληνικά και Αγγλικά 

• Να έχουν ευχέρεια στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο 

• Να έχουν ευχέρεια στη δημιουργία παρουσιάσεων. 

• Να έχουν φροντίσει να ενημερωθούν από το site της εταιρείας μας (στο βαθμό που αυτό 
είναι εφικτό) για τις δραστηριότητες της εταιρείας και τα «Ship to Ship Transfer 
operations» 

• Να έχουν όρεξη να μάθουν και να δουλέψουν 
 
Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης, θα είναι η ανάλυση Mooring Plans. Παράλληλα, ανάλογα 
με τις ανάγκες, θα συμμετέχει και σε άλλες δραστηριότητες consulting της εταιρείας, όπως 
στη δημιουργία Manuals, ανάλυση δεδομένων κ.α. 
 
Ο φοιτητής που θα επιλεγεί, προβλέπεται να εκπαιδευτεί σε όλες τις δραστηριότητες που θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

- Ναυπηγικά σχέδια με έμφαση στο GA και Mooring Arrangement 
- Mooring Equipment and Mooring Procedures 
- Introduction to MEG4 και MSMP 
- Introduction to STS operations, OCIMF Guidelines and ISGOTT 

Η εταιρεία διαθέτει Maritime Academy, σε ορισμένα μαθήματα του οποίου ενδεχομένως θα 
υπάρχουν ευκαιρίες να συμμετέχει. 
 
Προβλέπεται η νόμιμη αποζημίωση για τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν, το ύψος της 
οποίας θα καθοριστεί μετά τη συνέντευξη. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8941667 
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