
Θέρμη, 11/12/2014 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 3206/11.12.2014  

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 

ερευνητικού προγράμματος « BASF COLLABORATION AGREEMENT » με κωδικό 

προγράμματος PAR.010518 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 

δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου: 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

174Ε Τεχνολόγος 

Πετρελαίου και 

Φυσικού Αερίου 

Αναλύσεις ποιοτικού ελέγχου 

καυσίμων 
 

1 12 μήνες 

 

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

1. Πτυχίο TEI Τεχνολόγου Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ή συναφούς αντικειμένου 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

3. Γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εργαστηριακών 

δεδομένων 

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας σε εργαστήριο πιστοποιημένο κατά  ISO 9001. 

6. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στον ποιοτικό έλεγχο 

καυσίμων (κατά προτίμηση σε Αναλυτικό Εργαστήριο Καυσίμων).  

7. Εμπειρία  τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών χρήσης αναλυτικών οργάνων όπως 

στοιχειακών Αναλυτών C,H,S,N, αποστάξεων, τιτλοδοτών, αναλυτών 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων καυσίμων κλπ 

 

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 βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και     

    βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα   

    απαιτούμενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 

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 και για αποστολή των 

δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση : 

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ 

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης  

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες : κ. Τάνια Βαλασιάδου & κ. Σταυρούλα Βακλά (Τηλ.: 2310498300 & 

2310498302 –  Fax: 2310498380) 

 

 

Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση 

cperi@cperi.certh.gr  

 

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 29η Δεκεμβρίου 

2014.      

     Για το ΕΚΕΤΑ/ ΙΔΕΠ 

      

Καθ. Εμμ. Κακαράς 

Διευθυντής 

mailto:cperi@cperi.certh.gr

