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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού 
Έργου «MF-RETROFIT» 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 ανάθεσης έργου για τέσσερις (4) 
µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τη λήξη του έργου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ 
στα Τρίκαλα: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

69 Ιατρική Βιοµηχανική ή 
παρεµφερής 

 

Νανοτεχνολογία - 
Βιοϋλικά 

1 4 µήνες 

 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
1. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Ιατρικής, Βιοµηχανικής ή παρεµφερής 
2. ∆ιδακτορικό τίτλο στην περιοχή της σύνθεσης υλικών – βιοϋλικών µε υγροχηµικές 
µεθόδους 
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής.   
3. Εµπειρία επί των παρακάτω αντικειµένων: 

- Σύνθεση υλικών - βιοϋλικών µε υγροχηµικές µεθόδους (sol-gel) 
- Χαρακτηρισµός νανοϋλικών - βιοϋλικών 
- Υπολογιστική βιοµηχανική 
- Άριστη γνώση χειρισµού µεθόδων χαρακτηρισµού XRD, SEM.  

 
Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα προηγούµενη εµπειρία στη συγγραφή προτάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων.  

 
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 : ∆ρ. 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 29-01-2014. 
 
    Για το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 
 
 

Καθ. Ηλίας Χούστης 
∆ιευθυντής  


