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Βόλος, 12/10/2015 
Αρ. Πρωτ.: 243/12-10-2015 

 
 
                                   

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR – ESO.073000» 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, διάρκειας δύο (2) μηνών, με 

δυνατότητα παράτασης, η οποία συνολικά μπορεί να φτάσει χρονικά τους 8 μήνες, 

στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στο Βόλο. 

 

Κωδικός 
Θέσης 

Ειδικότητα Αντικείμενο 
Αριθμός 
Θέσεων Διάρκεια 

243/2015 Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

Ενεργειακός σχεδιασμός - 
βελτιστοποίηση 
σχεδιασμού 
κτηνοτροφικών μονάδων 

2 2 μήνες  

 
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν και να 
τεκμηριώνουν τα παρακάτω προσόντα:  
1. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ  

2. Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής σε 
Ενεργειακά Αντικείμενα  

3. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (B2)  

4. Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.  

5. Εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου.  

6. Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του 
έργου.  
 

 
 Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν :  
1. Αίτηση (με αναφορά στην θέση)  
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.  
3. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) ή στοιχεία επικοινωνίας για συστατικές 
επιστολές από τουλάχιστον 2 προηγούμενους εργοδότες.  
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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 (πρώην ΚΕΤΕΑΘ) 

Δημητριάδος 95 & Π. Μελά,(3ος όροφος) 

Τ.Κ. 38333, Βόλος 

 
Πληροφορίες: κα Σταυρούλα Διβανέ (2421096752). 
 
Η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη 
διεύθυνση: sdivane@ireteth.certh.gr  

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 27/10/2015. 

 
Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ  

 
 

Καθ. Ηλίας Χούστης 
 Διευθυντής 
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