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Το  Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ, http://www.hit.certh.gr/) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, www.certh.gr), στα πλαίσια υλοποίησης  του ερευνητικού 

προγράµµατος «CLOUD PLATFORMS LEAD TO OPEN AND UNIVERSAL ACCESS FOR PEOPLE 

WITH DISABILITIES AND FOR ALL»(CLOUD4ALL) προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους που 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, για δύο  (2) θέσεις συνεργατών, οι οποίοι  θα απασχοληθούν  µε εξάµηνη σύµβαση 

εργασίας µε δυνατότητα ανανέωσης: 

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 
 

Αντικείµενο 

Αριθµός 

Θέσεων 

 

∆ιάρκεια 

24/2012 Προγραµµατιστής/Αναλυτής Σχεδίαση και 

ανάπτυξη λογισµικού 
2 6 µήνες 

 

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 

• Εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας (για άνδρες).  

• Μεταπτυχιακό τίτλο της ηµεδαπής ή ισότιµου Ιδρύµατος της αλλοδαπής (αναγνωρισµένο από 

∆ΟΟΑΤΑΠ).  

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, κατάλληλα τεκµηριωµένης. 

• Καλή γνώση της γλώσσας προγραµµατισµού Java.  

• Γνώση στα πεδία των middleware, distributed systems, web services, (web) semantic.  

• Συγγραφή τεχνικών εγχειρίδιων και εκθέσεων. 

• Επιθυµητή η γνώση µεθοδολογιών, ανάλυσης και σχεδιασµού λογισµικού (π.χ. flow chart 

diagrams, UML ή άλλα). 

 

Γνώσεις στα παρακάτω θα συνεκτιµηθούν: 

• Άλλες γλώσσες προγραµµατισµού (τύπου Object Oriented). 

• JavaScript, JSON, web τεχνολογίες  

• SQL. 

• Web server (π.χ. Apache ή άλλον). 

• Application server (π.χ. Apache Tomcat, GlassFish ή άλλον). 

 

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. Επικυρωµένους τίτλους σπουδών 

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 /ΙΜΕΤ 

6o ΧΛΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΘΕΡΜΗΣ, 

Τ.Κ.57001 

ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Πληροφορίες : Τηλ. 2310 498461 –  Fax 2310 498269 

 

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

hr_prA3@certh.gr 
 

Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 11/10/2012 

 

 

 

Για το Ινστιτουτο Μεταφορών 

 

 

 

 

Καθ. Γ.Α.Γιαννόπουλος 

∆/ντης Ινστιτουτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) 
 


