Η LAMDA Development, Εταιρία μέλος του Ομίλου Λάτση, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων.
H Εταιρία μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων
στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα, έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε αναπτύξεις γραφείων και οικιστικών δομών.
Συγκεκριμένα, στα έργα της LAMDA Development περιλαμβάνονται τρία εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα (Τhe
Mall Athens & Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη), συγκροτήματα γραφείων,
οικιστικά συγκροτήματα, αλλά και η Μαρίνα του Φλοίσβου στο Φάληρο.
Το Νοέμβριο του 2014, η Εταιρία μας υπέγραψε με το ΤΑΙΠΕΔ τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της «Ελληνικόν
ΑΕ». Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου του «Ελληνικού»,
συνολικής έκτασης 6.200.000 τ.μ η οποία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα.
Το όραμά μας για την ανάπτυξη του Ελληνικού, είναι ο σχεδιασμός ενός πρωτοποριακού έργου για την Αθήνα, με
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου διεθνούς εμβέλειας, καθώς και την ανάδειξη του
παράκτιου μετώπου με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.
Στην Ελλάδα, είμαστε μια ομάδα 300 περίπου συναδέλφων, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.
Προσπαθούμε διαρκώς να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που καλλιεργεί την προσωπική ανάπτυξη
όλων των συνεργατών μας, βασιζόμενοι στην αρχή να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες εργασίας προς όλους.
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Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους Φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης της Εταιρίας μας για το 2020!
Μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία σε
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα στην Ελλάδα, όπως:
•
•
•

Να συμμετέχετε στην ομάδα εργασίας της Διεύθυνσης Κατασκευών μας στην επίβλεψη των πρόδρομων
εργασιών του Παλιού Αεροδρομίου στο “Ελληνικό”
Να εργαστείτε στη Διεύθυνση Κατασκευών μας (Construction Division), και ειδικότερα, να συμμετέχετε
στην επίβλεψη των εργασιών για τα Νέα Γραφεία της Εταιρίας μας στο Ελληνικό
Να εμπλακείτε στην γενικότερη υποστήριξη των εργασιών της Διεύθυνσης Κατασκευών, σε διάφορους
τομείς όπως Υγιεινή και Ασφάλεια, Ποιοτικό Έλεγχο, κ.α.

Οι ειδικότητες Μηχανικών που αναζητούμε είναι:
•
•
•

2 Φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή, εναλλακτικά, Αρχιτεκτονικής
1 Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών
1 Φοιτητή του τμήματος Μηχανικών Αγρονομίας και Τοπογραφίας

Σημειώστε, πως απευθυνόμαστε συγκεκριμένα σε πρόσφατους απόφοιτους των παραπάνω Σχολών (που έχουν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους τα έτη 2019- 2020) αλλά και σε φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους άμεσα,
χωρίς όμως να εκκρεμούν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.
Απαραίτητα προσόντα:
•
•
•
•

Εξοικείωση με προγράμματα σχεδιασμού (π.χ. AutoCad)
Κατανόηση και ανάγνωση Σχέδιου (Δομικό ή Η/Μ)
Αρίστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency in English language)
Αρίστη χρήση Office (Excel, PowerPoint etc.)

Το πρόγραμμα πρακτικής μας άσκησης ξεκινάει άμεσα, η διάρκειά του είναι έως 6 μήνες και περιλαμβάνει αμοιβή
και ασφάλιση, βάση της εταιρικής πολιτικής μας.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cv.lamdadev.com/
Παρακαλούμε να αναφέρετε στο πεδίο «Κωδικός Θέσης» LAMDA _INTENSHIP_NTUA_2020

