A project in the framework of Blue Careers in Europe (Action 1.2.1.2)
The MENTOR project aims at attracting young people and experienced workers to key Blue Sectors in the
Eastern Mediterranean Sea and the Black Sea: Maritime
Transport (shipping, ports, ship-repairs and shipbuilding), Cruise and Nautical Tourism, Aquaculture and
Offshore Oil and Gas. MENTOR seeks to increase employability and provide prospects for young jobseekers
and to support businesses in finding the right staff with
proper qualifications. Partners from Cyprus, Greece, Bulgaria and Romania with observers from neighboring nonEU countries, will join forces in order to:

• Attract higher education graduates or persons with
vocational/technical qualifications to maritime professions through targeted and innovative education and/
or training initiatives (including career guidance);
• Retrain and up-skill workers employed in other sectors and/or people currently unemployed for a job in
the blue economy;
• Diversify and expand the skills of people currently employed in the blue economy to progress in their career
and/or to facilitate their mobility to other maritime jobs.

INDICATIVE BLUE-ECONOMY PROFESSIONS
Maritime Τransport
>> Ship Μaster/Deck officer
>> Ship chief engineer/Engine officer
>> Ship electro-technical officer/
Electrician
>> Ship cook
>> Ship security guard
>> Naval architect
>> Marine engineer
>> Health safety security environment
manager
>> Crewing manager/Officer
>> Purchasing manager/Officer
>> Technical manager/
Technical superintendent
>> Assistant technical superintendent
>> Operations manager / Assistant
>> Chartering manager / Staff
>> Insurance manager / Staff
>> IT manager / Staff
>> HR manager / Staff
>> Accounts manager / Staff
>> Maritime lawyer
>> Ship broker
>> Port operator
>> Crane operator
>> Ship repair manager
>> Ship welder / Fitter
Aquaculture – Marine Εnvironment
>> Production manager
>> Marine biologist

>> Marine scientist
>> Marine geologist
>> Ichthyologist
>> Hydrobiologist
>> Oceanographer
>> Coastal zone management expert
>> Marine environmental expert
>> Fisheries and aquaculture technologist
>> Underwater work technician
>> Desalination technician
Cruise and Νautical Τourism
>> Cruise-ship hotel manager
>> Cruise-ship chief purser / Purser
>> Ship doctor
>> Cruise-ship provision master/
Storekeeper
>> Cruise-ship chef / Cook
>> Cruise-ship waiter/ Bar tender
>> Cruise-ship shore excursion staff
>> Cruise-ship entertainment manager/
Entertainment hostess
>> Cruise-ship children escort
>> Cruise-ship A/C engineer
>> Cruise-ship electronic engineer
>> Cruise-ship IT manager
>> Cruise-ship plumber
>> Cruise-ship carpenter
>> Cruise-ship casino supervisor
>> Cruise-ship sanitation officer
>> Cruise-ship front manager/
Receptionist
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>> Cruise-ship housekeeper / Steward
>> Cruise-ship beautician / Hairdresser
>> Yacht skipper
>> Yacht mechanic
>> Yacht hostess
>> Marina operator
Offshore Οil and Gas
>> Chemical engineer
>> Civil engineer
>> Oil and gas engineer
>> Pipeline engineer
>> Mechanical engineer
>> Geomechanical engineer
>> Geophysicist
>> Control systems engineer
>> GIS analyst
>> Cartographer
>> Geology, oil and gas technologist
>> Geological testing technician
>> Geological information technician
>> Petroleum and natural gas refining
plant operators
>> Driller
>> Welder
>> Welding inspector
>> Welding engineer
>> Mechanical technician
>> Electrical technician
>> Met/Ocean specialist

More information:
http://www.bluecareers.org

Κέντρο Γαλάζιας Σταδιοδρομίας
Ανατολικής Μεσογείου &
Μαύρης Θάλασσας
(ΜΕΝΤΩΡ)

Έργο στο πλαίσιο της Γαλάζιας Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη (Δράση 1.2.1.2)
Το πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ έχει σαν στόχο να προσελκύσει νέα άτομα αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, και με καθοδηγητικές δράσεις να συνεισφέρει στην κάλυψη των υπαρχόντων κενών δεξιοτήτων σε 4 σημαντικούς τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας:
Θαλάσσιες Μεταφορές (ναυτιλία, λιμάνια, ναυπηγοεπισκευή
και ναυπηγική βιομηχανία), Κρουαζιέρα και Θαλάσσιος Τουρισμός, Υδατοκαλλιέργειες και Υπεράκτια Εξόρυξη Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου. Το ΜΕΝΤΩΡ επιδιώκει να πληροφορήσει
τους νέους που αναζητούν εργασία στους πιο πάνω τομείς για
τις προοπτικές που διανοίγονται και παράλληλα να υποστηρίξει
τις επιχειρήσεις στην εξεύρεση προσωπικού με τα απαιτούμενα
προσόντα. Εταίροι από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία, με παρατηρητές από γειτονικές μη κοινοτικές χώρες, θα ενώσουν δυνάμεις στις ακόλουθες δράσεις:

• Προσέλκυση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ατόμων με επαγγελματική/τεχνική εκπαίδευση στον τομέα των
θαλάσσιων επαγγελμάτων, μέσω στοχευμένων και καινοτόμων πρωτοβουλιών εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου
του επαγγελματικού προσανατολισμού),
• Υποστήριξη της επανεκπαίδευσης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζόμενων σε άλλους τομείς ή ανέργων, έτσι
ώστε να μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας στη γαλάζια
οικονομία,
• Διαφοροποίηση και διεύρυνση των δεξιοτήτων ατόμων που
ήδη απασχολούνται στη γαλάζια οικονομία έτσι ώστε να μπορούν να ανελιχθούν ή να έχουν περισσότερες επιλογές μετακίνησης προς άλλες γαλάζιες θέσεις εργασίας.

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Α ΓΑ Λ Α Ζ Ι Α Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α
Θαλάσσιες Μεταφορές
>> Πλοίαρχος/Aξιωματικός καταστρώματος
>> Α’ Μηχανικός/Aξιωματικός μηχανής
>> Ηλεκτροτεχνίτης μηχανικός/
Ηλεκτρολόγος
>> Μάγειρας πλοίου
>> Υπεύθυνος ασφαλείας πλοίου
>> Ναυπηγός μηχανικός
>> Ναυτικός μηχανολόγος μηχανικός
>> Διευθυντής υγιεινής ασφάλειας
προστασίας περιβάλλοντος
>> Διευθυντής/Λειτουργός πληρωμάτων
>> Διευθυντής/Λειτουργός προμηθειών
>> Τεχνικός διευθυντής / Αρχιμηχανικός
>> Βοηθός αρχιμηχανικός
>> Διευθυντής/Λειτουργός διαχείρισης
>> Διευθυντής/Λειτουργός ναυλώσεων
>> Διευθυντής/Λειτουργός ναυτασφαλίσεων
>> Διευθυντής/Λειτουργός πληροφορικής
>> Διευθυντής/Λειτουργός ανθρώπινου
δυναμικού
>> Προϊστάμενος λογιστηρίου / Λογιστής
>> Δικηγόρος ναυτικού δικαίου
>> Ναυλομεσίτης
>> Διαχειριστής λιμανιού
>> Χειριστής γερανού
>> Διευθυντής ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
>> Συγκολλητής / Εφαρμοστής
Υδατοκαλλιέργειες και Θαλ. Περιβάλλον
>> Διευθυντής παραγωγής
>> Θαλάσσιος βιολόγος
>> Θαλάσσιος γεωλόγος
>> Ιχθυολόγος

>> Υδροβιολόγος
>> Ωκεανογράφος
>> Ειδικός διαχείρισης παράκτιας ζώνης
>> Ειδικός θαλάσσιος περιβαλλοντολόγος
>> Τεχνολόγος αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
>> Τεχνίτης υποβρύχιων εργασιών
>> Τεχνικός αφαλάτωσης
Κρουαζιέρα και Ναυτικός Τουρισμός
>> Διευθυντής ξενοδοχειακού τμήματος
κρουαζιερόπλοιου
>> Αρχιλογιστής κρουαζιερόπλοιου/
Λογιστής
>> Γιατρός πλοίου
>> Αρχιμάγειρας κρουαζιερόπλοιου/
Μάγειρας
>> Σερβιτόρος κρουαζιερόπλοιου/Μπάρμαν
>> Διευθυντής και προσωπικό εκδρομών
κρουαζιερόπλοιου
>> Διευθυντής ψυχαγωγίας κρουαζιερόπλοιου
>> Συνοδός παιδιών σε κρουαζιερόπλοιο
>> Ψυκτικός κρουαζιερόπλοιου
>> Ηλεκτρονικός κρουαζιερόπλοιου
>> Διευθυντής πληροφορικής
κρουαζιερόπλοιου
>> Υδραυλικός κρουαζιερόπλοιου
>> Μαραγκός κρουαζιερόπλοιου
>> Υπεύθυνος καζίνου κρουαζιερόπλοιου
>> Αξιωματικός υγιεινής κρουαζιερόπλοιου
>> Διευθυντής υποδοχής/Υπεύθυνος
υποδοχής κρουαζιερόπλοιου
>> Οικονόμος/Θαλαμηπόλος
κρουαζιερόπλοιου
>> Αισθητικός/Κομμωτής κρουαζιερόπλοιου

>> Καπετάνιος κότερου
>> Μηχανικός κότερου
>> Οικονόμος κότερου
>> Διαχειριστής μαρίνας
Υπεράκτια Εξόρυξη Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου
>> Χημικός μηχανικός
>> Πολιτικός μηχανικός
>> Μηχανικός πετρελαίου και φυσικού
αερίου
>> Μηχανικός αγωγών
>> Μηχανολόγος μηχανικός
>> Γεωμηχανολόγος μηχανικός
>> Γεωφυσικός
>> Μηχανικός συστημάτων ελέγχου
>> Aναλυτής συστημάτων γεωγραφικών
πληροφοριών (GIS)
>> Χαρτογράφος
>> Τεχνολόγος γεωλογίας, πετρελαίου και
φυσικού αερίου
>> Τεχνικός γεωλογικών δοκιμών
>> Τεχνικός γεωλογικών πληροφοριών
>> Χειριστής μονάδων διύλισης πετρελαίου
και φυσικού αερίου
>> Χειριστής γεωτρύπανου
>> Συγκολλητής
>> Επιθεωρητής συγκόλλησης
>> Μηχανικός συγκολλήσεων
>> Τεχνικός μηχανικός
>> Τεχνικός ηλεκτρολόγος
>> Μετεωρολόγος/Ωκεανογράφος
εφαρμογών

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.bluecareers.org

