
 

Θέρµη, 09/10/2015 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 11419 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας  και  Τεχνολογικής  Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ),  στα   
πλαίσια   υλοποίησης  του ερευνητικού προγράμματος «Analysis, modelling and sensing of 

both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-

management of Asthma (myAirCoach)», αριθμού συμβολαίου 643607, προσκαλεί τους εν-
διαφερόμενους 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 διάρκειας έξι (6) μηνών, µε δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του 

έργου: 

 

Κωδι-
κός 

Θέσης 

Ειδικότητα Αντικείμενο Αριθμός 

Θέσεων  

Διάρ-
κεια 

ΙΠΤΗΛ – 
532 

Τεχνικός Εφαρμο-
γών Πληροφορι-

κής, Δικτύων & 
Αυτοματισμού 

Γραφείου  

Συμμετοχή στον σχεδιασμό και 
υλοποίηση του συστήματος δια-

χείρισης αποφάσεων που μπορεί 
να λειτουργεί και σε κινητές ε-

φαμοργές  

 

1 6 μήνες 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι 

προσόντα: 

1. Πτυχίο TEI ή ΙΕΚ ειδικότητας Πληροφορικής ή Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής, Δι-

κτύων & Αυτοματισμού Γραφείου 

2. Εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών σε ερευνητικά  και αναπτυξιακά προγράμματα  με συμμε-

τοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών (web & 
Mobile development) 

3. Άριστη Γνώση προγραμματισμού (C++, PHP, κτλ) και εξειδίκευση στην  ανάπτυξη ολο-
κληρωμένων εφαρμογών για κινητές συσκευές. 

4. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 

Επιπρόσθετα θα μπορούν να συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα: 

 Εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βάσεων δεδομένων και συστημάτων 

διαχείρισης αποφάσεων. 

 Γνώσεις σε τομείς Δικτύων Η/Υ και Ασφάλειας Δεδομένων / Επικοινωνιών  

 Αρχές Επεξεργασίας σήματος  

 

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. Βασικοί τίτλοι σπουδών 

4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώ-
μης για την καταλληλότητά του. 

 

Επιπλέον, για την προκηρυσσόμενη θέση προσφέρονται τα ακόλουθα: 

 Πολύ καλή αμοιβή αναλόγως των προσόντων 

 Ευκαιρίες για εξέλιξη και άριστο εργασιακό περιβάλλον 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  ενδέχεται  να  κληθούν  σε  συνέντευξη  σε  περίπτωση  που  κριθεί  ότι 

απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.  



 

Πληροφορίες : κ. κ. Μπουντανούρ Καλλιόπη (kalm@iti.gr, 2311 257 701).  

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr. 

 

Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 27/10/2015 

 

 

Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

 

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, 

∆ιευθυντής ΙΠΤΗΛ 

mailto:kalm@iti.gr
http://jobs.iti.gr/

