ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την
επαγγελματική σταδιοδρομία
Ο μηχανικός ενεργειακής απόδοσης
είναι υπεύθυνος για την παροχή
τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και
υποστήριξης στην ανάπτυξη
πρωτοβουλιών εξοικονόμησης
ενέργειας που σχετίζονται με
συστήματα διανομής ενέργειας σε
πελάτες για οικιακή χρήση, εμπόριο και
βιομηχανία. Ο μηχανικός ενεργειακής
απόδοσης επικεντρώνεται στην
εξεύρεση αποδοτικών, οικολογικών και
καινοτόμων τρόπων παροχής
ενέργειας.

Miriam Vazquez,
Μηχανικός Προϊόντων,
Γενική Ηλεκτρική Εταιρεία

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Επαγγελματικές:
Επιστημονικές και μαθηματικές δεξιότητες,
Αναλυτικές δεξιότητες,
Τεχνικές/ Μηχανικές δεξιότητες,
Γραφή, Ανάγνωση, κατανόηση,
Παρουσίαση, Ξένες Γλώσσες
Προσωπικές:
Ομαδικές Δεξιότητες,
Δεξιότητες διαχείρισης και ηγεσίας,
Δεξιότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων,
Δεξιότητες Κριτικής Σκέψης,
Αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες,
Δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών,
Δεξιότητες ενεργούς μάθησης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
& ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
Η περιγραφή της θέσης εργασίας μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με τον τομέα της βιομηχανίας:
[1] Διεξάγει ενεργειακούς ελέγχους για την
επιθεώρηση, την έρευνα, τη μοντελοποίηση και
την ανάλυση των ροών πρωτογενούς ενέργειας
(μηχανικής, ηλεκτρικής και θερμικής) στα
υπάρχοντα οικιστικά, εμπορικά και βιομηχανικά
κτίρια. Σκοπός είναι η μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης.
[2] Βοηθά την κατασκευαστική βιομηχανία με τον
ενεργειακό εξοπλισμό, όπως συστήματα
θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC);
πράσινα κτίρια; φωτισμός; ποιότητα αέρα ή την
προμήθεια ενέργειας.
[3] Βοηθά τις εταιρείες να αναπτύσσουν στόχους
για την κατανάλωση ενέργειας και να καθοδηγούν
και να παρακολουθούν την ομάδα που είναι
υπεύθυνη για την ενέργεια για να εξασφαλίσουν
την επίτευξη αυτών των στόχων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΙΕΡΩΤΗΣΗΣ
https://bit.ly/2mhKwMx

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
Για τις θέσεις εργασίας μηχανικού
ενεργειακής απόδοσης πρέπει να
έχετε πτυχίο στον τομέα της
μηχανικής, της εφαρμοσμένης
επιστήμης, της επιστήμης του
περιβάλλοντος ή ενός συναφούς
επιστημονικού ή τεχνικού τομέα. Ένα
μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ένα από
αυτά τα πεδία μπορεί να αυξήσει τις
πιθανότητές σας για μια πιο
δημιουργική δουλειά.

"Αν θα μπορούσατε να ξεκινήσετε ξανά,
πώς θα αλλάζετε την πορεία της
επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας;"
Υπάρχουν πολλές νέες θέσεις εργασίας που
σχετίζονται σήμερα με τη βιομηχανική
μηχανική. Ίσως, θα επέλεγα ξανά τη
βιομηχανική μηχανική, αλλά θα σπούδαζα
επίσης βιοϊατρική μηχανική, γιατί με
ενδιαφέρει το ιατρικό κομμάτι και να δίνω
λύσεις. Μου αρέσει να παρέχω λύσεις που
σχετίζονται με την υγεία των ανθρώπων.
Νομίζω όμως ότι θα σπούδαζα ξανά
βιομηχανική μηχανική. Αυτό θα ήταν μία από
τις πρώτες επιλογές μου.

Miriam Vazquez,
Μηχανικός
Προϊόντων,
Γενική Ηλεκτρική
Εταιρεία

ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις, π.χ.,
Young Engineering Minds,
Ευρωπαϊκός διαστημικός σταθμός
Space Camp και ούτω καθεξής.
Όμιλος Trastea, Πανεπιστήμιο
του Deusto, Μπιλμπάο
http://www.trastea.club/

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Αποδοτικότητας, Πράσινη
Κατασκευή και Παραγωγή, Ανακύκλωση
και Μείωση Απορριμμάτων,
Περιβαλλοντικές
Συμβουλευτικές εταιρίες, Έρευνα στη
Μηχανική Ενεργειακή Απόδοση, και
ούτω καθεξής.

ΠΟΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ;

Η μηχανική ενεργειακής απόδοσης συνδυάζει
τα πεδία της φυσικής, των μαθηματικών
και της χημείας με την οικονομία και την
περιβαλλοντική μηχανική για να αυξήσει την
αποδοτικότητα και να αναπτύξει περαιτέρω
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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