Θέρμη, 16-07-2013
Αρ. Πρωτοκόλλου : 6965/16-07-2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Live+Gov-288815» προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη ο
οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 12 μηνών με
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου:
Κωδικός
Θέσης

ΙΠΤΗΛ218

Ειδικότητα

Αντικείμενο

Πληροφορική,
Μηχανικός
Η/Υ,
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

Ανάπτυξη αλγόριθμων
οπτικής αναγνώρισης σε
περιβάλλον κινητού
τηλεφώνου

Αριθμός
Θέσεων

Διάρκεια

1

12 μήνες

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να έχουν γνώσεις προγραμματισμού και
αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα σε
περιβάλλον Android & iOS. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν γνώσεις σχετικές με την
ανάπτυξη αλγορίθμων αναγνώρισης αντικειμένων σε οπτικό περιεχόμενο, με έμφαση
στη χρήση τους για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων.
Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. σε τομέα σχετικό με Πληροφορική
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
Επιπλέον, θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα και τα ακόλουθα προσόντα/ικανότητες:
1. Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για
κινητά τηλέφωνα σε λειτουργικό σύστημα Android & iOS.
2. Εμπειρία σε αλγόριθμους οπτικής αναγνώρισης αντικειμένων σε πολυμεσικό
περιεχόμενο.
3. Σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της)
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Portfolio εφαρμογών, ενδεικτικών της εμπειρίας του υποψηφίου
5. Λίστα σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων
6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη
διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του


Αντί του πτυχίου Α.Ε.Ι. μπορεί να κατατεθεί βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο
ενδιαφερόμενος έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του και εκκρεμεί μόνο η
ορκωμοσία 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 στον Νικολόπουλο
Σπύρο (nikolopo@iti.gr).
Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλ. 2311/257701-3)
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 01-082013.

Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

