Θέρμη, 27-11-2012
Αρ. Πρωτοκόλλου : 5191/27-11-2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια
υλοποίησης
του
ερευνητικού
προγράμματος
AITOLOS
(Cross-border
collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect transboundary Greek- F.Y.R.O.M ecosystems) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με
σύμβαση ανάθεσης έργου:
Κωδικός
Θέσης

ΙΠΤΗΛ130

Ειδικότητα

Αντικείμενο

Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός και
Μηχανικός Η/Υ

1.
Συμμετοχή
στην
ανάπτυξη
των
κατευθυντηρίων γραμμών
πολιτικής
(Policy
Guidelines)
για
την
καταπολέμηση
της
παράνομης υλοτομίας
2.
Μελέτη
τεχνικών
προδιαγραφών
και
συμμετοχή
στη
διαδικασία
υλοποίησης
του
πιλοτικού
πληροφοριακού
συστήματος του έργου
3.
Μελέτη
της
διαδικασίας αξιολόγησης
της λειτουργικότητας και
αποτελεσματικότητας του
πιλοτικού συστήματος
4.
Συμμετοχή
σε
δράσεις διάχυσης και
επικοινωνίας
των
αποτελεσμάτων
του
έργου
5.
Συμμετοχή
στην
υλοποίηση
των
αναφορών για την πορεία
του έργου

Αριθμός
Θέσεων

Διάρκεια

1

12 μήνες

Ο υποψήφιος για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι προσόντα:
1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφές με το
αντικείμενο
2. Διδακτορικό τίτλο Πολυτεχνικής Σχολής
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Proficiency)
4. Συναφής εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών
4. Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα
6. Εμπειρία σε έργα αναθεώρησης πολιτικής και χάραξης στρατηγικής
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της)
– υποβάλλεται ηλεκτρονικά
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη
διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του
Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι
απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες: ionathan@iti.gr
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η
14/12/2012.
Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Κ.Ε.Τ.Α

