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Σχετικά με τη Raycap 

Από την ίδρυσή της το 1987, η Raycap εξελίχθηκε σε μια πρωτοποριακή εταιρεία με αντικείμενο την 

έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, τεχνολογικών λύσεων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους 

τομείς της ηλεκτρικής προστασίας, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών καθώς και σε άλλες 

βιομηχανικές αγορές.  
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Σχετικά με τη Raycap 

 Η Raycap συνδυάζει: 

 

o Μελέτη & Σχεδιασμό: προηγμένη τεχνολογία και καινοτομία 

o Υλοποίηση λύσεων & Πρωτότυπα: ολοκληρωμένα 

συστήματα και λύσεις σε θέματα που απασχολούν τον πελάτη 

o Πιστοποίηση: πιστοποίηση των λύσεων σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του πελάτη 

o Παραγωγή: ικανότητα παραγωγής με υψηλά ποιοτικά πρότυπα 

o Υποστήριξη μετά την πώληση: εκπαίδευση, συντήρηση   

 

 To δυναμικό της Raycap: 

 

5 Εργοστασιακές Εγκαταστάσεις 

Όλες οι μονάδες παραγωγής είναι πιστοποιημένες κατά ISO 

9001:2008, ISO 14001 & OHSAS 18001 

 

Υποδομή Έρευνας & Ανάπτυξης 

Οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης σε Ευρώπη και Αμερική 

συνεργάζονται σε έργα που απευθύνονται σε ένα ευρύ 

φάσμα αγορών και απαιτήσεων των πελατών 

 

Μοναδικό Πρότυπο Ελέγχου Ποιότητας 

100% ποιοτικοί έλεγχοι – όχι τυχαία δειγματοληψία 
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Σχετικά με τη Raycap 

 

 Διεθνής Παρουσία 

Γραφεία και Μονάδες Παραγωγής 

• Αθήνα, Ελλάδα (Έδρα / Κεντρικά Γραφεία) 

• Δράμα, Ελλάδα  

• Μόναχο, Γερμανία  

• Post Falls (ID), ΗΠΑ 

• Dallas (TX), ΗΠΑ 

• Βουκουρέστι, Ρουμανία 

 

 Πωλήσεις το έτος 2014 : 153 εκατομμύρια Ευρώ 

 

 Ανθρώπινο Δυναμικό  

• 500 εργαζόμενοι συνολικά  

• 280 εργαζόμενοι στην Ελλάδα 

Με κοινό χαρακτηριστικό το υψηλό μορφωτικό επίπεδο  

 

 Πνευματική Ιδιοκτησία:  

• Πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας προστατεύουν 

την τεχνολογία της Raycap ανά τον κόσμο 
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Σχετικά με τη Raycap 

Μέσος ρυθμός ανάπτυξης 26% (2009 – 2014) 
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Σχετικά με τη Raycap 
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Σχετικά με τη Raycap 
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Ανθρώπινο Δυναμικό 2011-2014 

Αριθμός Εργαζομένων: +60 % 

 Συνεχής στελέχωση της εταιρείας με καταρτισμένο επιστημονικό, τεχνικό, και 
υποστηρικτικό προσωπικό καθώς και προσωπικό παραγωγής προκειμένου να 
υποστηριχθούν απόλυτα οι ανάγκες των πελατών της Raycap 
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Αγορές 

Ηλιακή φωτοβολταϊκή ισχύς Μεταφορές Αιολική Ενέργεια 

Αεροδρόμια - Αεροπορία Βιομηχανία - Ενέργεια Τηλεπικοινωνίες 
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Λύσεις & Εφαρμογές  

 

 Η Raycap παρέχει λύσεις: 

o στις τηλεπικοινωνίες, σε ασύρματα και σταθερά δίκτυα 

o στον τομέα Ενέργειας σε συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και 

διανομής 

o στον τομέα της αντικεραυνικής προστασίας σε τηλεπικοινωνίες, 

ενέργεια, ναυτιλία, ηλεκτρικά τραίνα 

o επέκτασης χωρητικότητας φραγμάτων 

o σε διαχείριση προϊόντων 



This information was prepared by Raycap and is confidential; it may not be copied, reproduced, disclosed or distributed without prior written consent from Raycap. 

Raycap Brands   
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Μερικοί από τους Πελάτες μας στις Τηλεπικοινωνίες, την 

Ενέργεια και τη Βιομηχανία 
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Θέσεις Εργασίας 

 

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  
 

• Μηχανικός Παραγωγής 
 

• Ειδικευμένοι βαφείς για το νεοσύστατο βαφείο της 
εργοστασιακής μονάδας 
 
 

 human.resources@raycap.com 
 
 http://dramacv.raycap.gr 
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Ευχαριστούμε 

Raycap Inc., Post Falls, Idaho USA  Raycap GmbH, Munich Germany 

Raycap SA, Athens Greece 


