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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού 
Έργου «SAFEHPOWER» 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 έξι (6) μήνες, 
με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ στα 
Τρίκαλα: 
 
Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

95 Μηχανικός 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών & 
Πληροφορικής 

Ανάπτυξη λογισμικού 
ενσωματωμένου 
υπολογιστικού 
συστήματος   

1 6 μήνες 

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

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής καθώς και γνώση άλλων 2 γλωσσών.   
3. Πολυετή εμπειρία (>15 χρόνια) επί των παρακάτω αντικειμένων:  

- Τεχνολογία πολυμέσων, εφαρμογές δικτύου και  κινητών τηλεφώνων   
- Ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα 
- Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού 
- Επιβεβαιωμένη και επιτυχή διαχείριση έργων λογισμικού  
- Γλώσσες προγραμματισμού, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων. 

Επιπλέον των παραπάνω οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη και 
επιτυχή εμπειρία στην συμμετοχή χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Εμπειρία σε 
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα ή εταιρίες στο εξωτερικό θα συνεκτιμηθεί.   

 
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. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) 
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 απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 
δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΕΚΕΤΑ /ΙΕΤΕΘ,  Καρυές, ΤΚ 42100, Τρίκαλα 
Πληροφορίες : Δρ. Γεωργία Τσιότρα (Τηλ. 24310 63190 –  Fax: 24310 63191) 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση 
gtsiotra@ireteth.certh.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 30-04-2014. 
 
    Για το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 
 

Καθ. Ηλίας Χούστης 
Διευθυντής  


