
Βόλος, 07-01-2014 
Αρ. Πρωτ : 71/2014  

 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράµµατος «SCoRPiO— Significance-Based Computing for Reliability 
and Power Optimization» που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα FET-Open του FP7, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση, για µία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος 
θα απασχοληθεί µε σύµβαση ανάθεσης έργου για πέντε (5) µήνες, µε δυνατότητα ανανέωσης 
µέχρι την λήξη του έργου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ στον Βόλο:  
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

71/13 
Μαθηµατικού ή  
Πληροφορικής 

Προγραµµατιστής για 
εφαρµογές Web και 

επιστηµονικές 
εφαρµογές. 

1 
5 µήνες 

 

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

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Μαθηµατικού. 
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) Μαθηµατικού ή Πληροφορικής από 

αναγνωρισµένο πανεπιστηµιακό ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.   
3. Άριστη γνώση και πρακτική εµπειρία σε Προγραµµατισµό σε γλώσσες C και Java. 
4. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 
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. 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. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του project  http://scorpio-project.eu και στους: 
 
Νικόλαο Μπέλλα, Αναπλ. Καθηγητή ΤΜΗΥΤ∆ – συν. µέλος ∆ΕΠ ΙΕΤΕΘ, 
nbellas@ireteth.certh.gr 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 
δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ) 

Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά  

Τ.Κ. 38333, Βόλος 

 

Πληροφορίες: Όλγα Χατζηδήµου (Τηλ. 24210 96740 –  Fax: 24210 96750) 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και µε e-mail στην διεύθυνση 

admin@ireteth.certh.gr.  

 

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 23/01/2014. 

 



Για το Ινστιτούτο Έρευνας 
και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 
 
Ηλίας Χούστης 
∆ιεύθυντής Ι.Ε.ΤΕ.Θ. 


