
Θεσσαλονίκη 30/10/2015 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 7738 /30-10-2015 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του “EUropean PORTWorkers TRAIning Scheme - EU-
PORTRAITS” στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος FP7 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: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

37/2015 

Μηχανικός 

Παραγωγής και 

Διοίκησης 

 Συμμετοχή στις δράσεις του 

ΠΕ2 (Επικαιροποίηση αναφοράς 

για τις μελλοντικές τάσεις στην 

αγορά εργασίας των 

ναυτεργατών) 

 Συμμετοχή στις δράσεις του 

ΠΕ3 ( Εθνικές συναντήσεις 

Εργασίας των μελών του 

Δικτύου ενδιαφερομένων 

μερών)  

 Συμμετοχή στις δράσεις του ΠΕ 

4 (Προτεραιότητες Υγιεινής και 

Ασφάλειας (Υ&Α) των 

εργαζομένων , μελλοντικές 

εξελίξεις και προοπτικές)  

1 
2 μήνες με 
δυνατότητα 

ανανέωσης 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
 

1. Πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ημεδαπής ή αντίστοιχο 

αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής, με 10 τουλάχιστον έτη από την κτήση 

του 

2. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της διαχείρισης 
περιβάλλοντος  

3. Αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά , συνέδρια κτλ.) στον τομέα της διαχείρισης δικτύου 

ενδιαφερομένων μερών στον τομέα των μεταφορών 

4. Εμπειρία σε θέματα  διαχείρισης δικτύου ενδιαφερομένων μερών καθώς και 
Υγιεινής και Ασφάλειας  σε χώρους εργασίας στον τομέα των μεταφορών  

5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις στις περιπτώσεις αρρένων 

υποψηφίων 

 
  
 



 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης και η ειδικότητα) 
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφο τίτλου 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 στείλουν αναλυτικό βιογραφικό τους έως 16/11/2015, 
ημέρα Δευτέρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pvitzilaiou@certh.gr ή στη Γραμματεία 
του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στην κατωτέρω διεύθυνση ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ , Αιγιαλείας 52, 3ος όροφος, 
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι , τηλ.+30 211 1069 599, Αθήνα. 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 16/11/2015 
ημέρα Δευτέρα. 
 
Η θέση αφορά τα Κεντρικά γραφεία στη ΘΕΡΜΗ Θεσσαλονίκης 
 
  
 
                 Για το Ινστιτούτο  
 
 

Γεώργιος Γιαννόπουλος 
Διευθυντής  
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