
Βόινο, 12-08-2014 

Αξ. Πξση : 131/12-08-2014 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Τν Ινζηιηούηο Έπεςναρ και Τεσνολογίαρ Θεζζαλίαρ (ΙΕΤΕΘ) ηος Εθνικού Κένηπος 

Έπεςναρ και Τεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΕΚΕΤΑ), ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

εξεπλεηηθνύ έξγνπ  «IDAC», πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζόληα λα ππνβάινπλ αίηεζε, ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, γηα κία 

(1) ζέζε ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ γηα έμη (6) κήλεο, 

κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΙΔΤΔΘ ζηε 

Λάξηζα.. 

 

Κωδικόρ 

Θέζηρ 

 

Ειδικόηηηα 

 

Ανηικείμενο 

Απιθμόρ 

Θέζεων 

 

Διάπκεια 

131/14 Ιαηξόο 

Μειέηε ησλ παξελεξγεηώλ - 

επηπινθώλ από ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ IDAC ζε 

θαηάγκαηα καθξώλ νζηώλ 

πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηώπηζε κε εζσηεξηθή 

νζηενζύλζεζε. 

1 
6 κήλεο 

 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θάησζη πξνζόληα: 

1. Πηπρίν Α.Δ.Ι. Ιαηξηθήο  

2. Απνδεδεηγκέλε θαηάξηηζε δηαρείξηζεο ρεηξνπξγηθώλ ινηκώμεσλ. 

3. Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (επίπεδν Proficency). 

4. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Γεξκαληθήο Γιώζζαο (επίπεδό ηνπιάρηζηνλ Zertifikat). 

5. Φξήζε Η/Υ (ECDL θαη Core). 

 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδώλ Α.Δ.Ι. έρνπλ ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα 

ηνπ εμσηεξηθνύ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηεο ηζνηηκίαο ηνπ 

ΓΟΑΤΑΠ. 

 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ: 

1. Αίηεζε (λα αλαθέξεηαη ν θσδηθόο ηεο ζέζεο, ε εηδηθόηεηα θαη ε θαηεγνξία ηεο). 

2. Λεπηνκεξέο βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

3. Γύν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ειεθηξνληθά ζηε 

δηεύζπλζε nmpriasou@ireteth.certh.gr  

4. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ ζα βνεζήζεη ζηε δηακόξθσζε 

γλώκεο γηα ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ελδέρεηαη λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί όηη 

απαηηνύληαη επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πιεξνθνξίεο θαη γηα απνζηνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: 

 

 IETEΘ/ΔΚΔΤΑ 

Παπαλαζηαζίνπ 51 

41222, Λάξηζα 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ απεπζπλζείηε ζηνπο: 

 

mailto:nmpriasou@ireteth.certh.gr


Η απνζηνιή δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε e-mail ζηελ δηεύζπλζε 

nmpriasou@ireteth.certh.gr 

 Η εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ε  28/08/2014 

θαη ώξα  10:00 π.κ.. 

Γηα ην Ιλζηηηνύην Έξεπλαο 

θαη Τερλνινγίαο Θεζζαιίαο 

 

Ηιίαο Φνύζηεο 

Γηεύζπληήο Ι.Δ.ΤΔ.Θ. 

mailto:nmpriasou@ireteth.certh.gr

