
Αθήνα, 17/06/2014 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 6955 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), στα πλαίσια υλοποίησης  

του παρακάτω ερευνητικού προγράμματος :" Prosperity4All («Ecosystem infrastructure 

for smart and personalized inclusion and PROSPERITY for ALL stakeholders») ", 
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 έργου στην Αθήνα με διάρκεια 5 μήνες: 

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 

 

Διάρκεια 

34/2014 
Γραφίστας / Web 

designer. 

Aνάπτυξη  προσβάσιμου 

εκπαιδευτικού υλικού, 

προς ενσωμάτωση σε 

δοθείσα εκπαιδευτική 

πλατφόρμα (πιθανώς 

Atutor), πάνω στη χρήση 

και εκμετάλλευση των 

 προϊόντων του έργου 

Prosperity4All 

(«Ecosystem 

infrastructure for smart 

and personalized 

inclusion and 

PROSPERITY for ALL 

stakeholders») 

1 5 μήνες 

 

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

 Πτυχίο Γραφιστικής. 

 Εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας (για άνδρες).  

 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, κατάλληλα τεκμηριωμένης. 

 Άριστη γνώση Η/Υ .  

 Image processing (Flash, Photoshop, illustrator, In design). 

  Video Processing (Adobe Premiere, Quicktime Pro) .  

 Multimedia Content Creation (Adobe Director, Adobe Flash) 

 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών .  

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται το πτυχίο Γραφιστικής) 

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα. 

3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση 

γνώμης για την καταλληλότητά του.  

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που θα κριθούν κατάλληλοι για τη θέση εργασίας είναι δυνατόν  να 

κληθούν σε συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα 

δικαιολογητικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση pvitzilaiou@certh.gr (κ. Βιτζηλαίου 

Καλλιόπη) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση (Αιγιαλείας 52, Τ.Κ 15125, Μαρούσι, Αθήνα , 

+302111069551) 

 

mailto:pvitzilaiou@certh.gr


Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 03/07/2014 και 

ώρα 14.00 μ.μ.. Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 

υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων της προκήρυξης.  

 

                Για το Ινστιτούτο Μεταφορών 
 

                                                                                         Γεώργιος Γιαννόπουλος 

Διευθυντής  


