
Bόλος, 13-09-2013 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 32/12-09-13 

 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια εκτέλεσης του Ερευνητικού έργου «VIBRATION» 

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 σύμβαση ανάθεσης έργου για (4) μήνες στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ στα 

Τρίκαλα: 

 

 

Κωδικός 

Θέσης 
Ειδικότητα Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 
Διάρκεια 

 

32/13 

Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών 

Ανάπτυξη Εφαρμογών 

και προτύπων με 

χρήση της πλατφόρμας 

ARDUINO 

2 4 μήνες 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

 

1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών Α.Ε.Ι. 

 

2. Άριστη γνώση της Αγγλικής.   

 

3. Εμπειρία επί των παρακάτω αντικειμένων 

Ανάπτυξη Εφαρμογών της πλατφόρμας Arduino 

Σχεδιασμός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με χρήση AutoCAD και 

Automation Studio 

- Υλοποίηση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 

- Χρήση λογισμικών πακέτων MatLAB – Simulink 

- Σύνταξη και μετάφραση κειμένων (αγγλικά) 

- Σύνταξη και έλεγχος πληρότητας παραδοτέων  τεχνοοικονομικών έργων 

 

 

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. Συστατικές επιστολές εάν υπάρχουν 

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 /ΙΕΤΕΘ,  Καρυές, ΤΚ 42100, Τρίκαλα 

 

Πληροφορίες : Δρ. Γεωργία Τσιότρα (Τηλ. 24310 63190 –  Fax: 24310 63191) 

 

Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση gtsiotra@ireteth.certh.gr 



Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η  30-09-2013 και ώρα  

10:00 π.μ. 

 

    Για το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

 

 

Καθ. Ηλίας Χούστης 

Διευθυντής  


