
Βόλος, 08-01-2015 

Αρ. Πρωτ : 177/08-01-2015 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου 

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

ερευνητικού έργου  «Δημιουργία Συστήματος Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Γεωχωρικής 

Πληροφορίας και Περιφερειακών Αναλύσεων», 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 για εννέα (9) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, στις 

εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ στο Βόλο. 

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 

 

Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 

 

Διάρκεια 

177/15 

Μηχανικός 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

και Δικτύων 

Ανάπτυξη εμπρόσθιου άκρου του 

παρατηρητηρίου (front-end 

development). 

1 9 μήνες 

 

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

1. Δίπλωμα AEI Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

2. Άριστη γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα Javascript, HTML5, CSS 

3. Εκτενής εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση της MV* 

αρχιτεκτονικής. Προτιμάται η εμπειρία χρήσης εργαλείων όπως backbone, marionette 

και σχετικά frameworks  

4. Εκτενής εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλοντα AMD και CommonJS 

5. Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για πολλαπλά περιβάλλονται περιηγητών και 

συσκευών 

6. Εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδίαση responsive εφαρμογών και στη χρήση 

σχετικών εργαλείων, όπως jQuery mobile, Bootstrap κλπ. 

7. Εμπειρία στη χρήση CSS frameworks όπως LESS, SASS 

8. Εμπειρία στη χρήση task managing εργαλείων σε περιβάλλον Node.js (όπως Grunt, 

Gulp, Broccoli) για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής εξαγόμενου 

κώδικα 

9. Εκτενής εμπειρία στη συνεργασία με web designers και στη συμμετοχή στη 

διαδικασία παραγωγής σχεδιαστικών μακετών (mockups) 

 

Για τους υποψηφίους των οποίων οι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα 

του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης της ισοτιμίας του 

ΔΟΑΤΑΠ. 

 

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. 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 και για αποστολή των 

δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: 

  

ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ 

Δημητριάδος 95 & Π. Μελά – 3ος όροφος 

Τ.Κ. 38333 Βόλος  

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στους: κ. Νικόλαο Νανά, 

nnanas@ireteth.certh.gr  και κα Όλγα Χατζηδήμου,  ohadjidim@ireteth.certh.gr και στα 

τηλέφωνα   24210-96740, 24210-96744.                                             

 

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

ohadjidim@ireteth.certh.gr 

 Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η  23/01/2015. 

Για το Ινστιτούτο Έρευνας 

και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

 

Ηλίας Χούστης 

Διεύθυντής Ι.Ε.ΤΕ.Θ. 
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