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Βόλος, 04/02/2014 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 80/04-02-2014 

 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου διακρατικής 

συνεργασίας «Transnational Network for SME Support in the Animal Breeding and Horticulture Sector -

AGRO-START», Πρόγραμμα South-East Europe, 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 δέκα (10) μήνες, με 

δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στο Βόλο. 

 

 

Κωδικός 

Θέσης 
Ειδικότητα Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων Διάρκεια 

80/2014 Γεωπόνος 

Υποστήριξη έργου AGRO-

START: 

-Πακέτο Εργασίας 3  “Work 

Package 3 Identification and 

exchange of good practices and 

Protocol” 

1 10 μήνες 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ στις Γεωπονικές Επιστήμες 

• Διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Γεωπονικές Επιστήμες. 

• Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

• Σχετικές με τη φυτική παραγωγή - κηπευτικές καλλιέργειες δημοσιεύσεις σε περιοδικά 

με κριτές και πρακτικά συνεδρίων 

• Συμμετοχή σε ερευνητική προγράμματα με συντονιστικό και ερευνητικό ρόλο 

• Εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενο της φυτικής παραγωγής –κηπευτικών 

καλλιεργειών 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν : 

 

1. Αίτηση (με αναφορά στην θέση) 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και 

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει 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/ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ) 

Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά 

3
ος

 όροφος 

Τ.Κ. 38333, Βόλος 

 

Πληροφορίες: κα  Όλγα Χατζηδήμου (24210-96744). 

 

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

ohadjidim@ireteth.certh.gr  

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 20/02/2014. 

 

 

Για το Ινστιτούτο Έρευνας και 

Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

 

 

Καθ. Ηλίας Χούστης 

  Διευθυντής 

 
 
 
 


