Θεσσαλονίκη, 24 /02/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου : 7917- 24/02/2016
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ)
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) στα
πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Integrated SAfety Benefit
Estimation tooL for 2-wheeLErs - ISABELLE» 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 διάρκειας τριών (3) μηνών και με δυνατότητα
παράτασης έως το τέλος του έργου:
Κωδικός
Θέσης

09/2016

Ειδικότητα

Αντικείμενο

Φυσικοθεραπευτής ή
βοηθός
Φυσικοθεραπευτή

Ανάλυση
κινησιολογίας
χρήστη και γνώσεις
αποκατάστασης
τραυματισμών

Αριθμός
Θέσεων

Διάρκεια

1

3 μήνες

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν
τα παρακάτω προσόντα:
A. Πτυχίο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας ή βοηθού Φυσικοθεραπείας (ΙΕΚ)
B. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην κινησιολογία δικυκλιστών
Θα συνεκτιμηθούν :
 Γνώσεις κινησιολογίας
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Επικοινωνιακές δεξιότητες
Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης και η ειδικότητα)
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
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 επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν με
δήλωσή τους προς το Ινστιτούτο να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή συγγενικό
δεσμό (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ΕΚΕΤΑ,

προσδιορίζοντας τη συζυγική ή συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο με το
οποίο συνδέονται με συζυγικό ή συγγενικό δεσμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους και
να απευθυνθούν για πληροφορίες στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση pvitzilaiou@certh.gr (κα. Καλλιόπη Βιτζηλαίου) ή, στη
διεύθυνση:
Αιγιαλείας 52, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι,
3ος όροφος
Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 1069 599
Υπόψη κας. Καλλιόπης Βιτζηλαίου
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η
11/03/2016.
Για το Ινστιτούτο
Ευάγγελος Μπεκιάρης
Διευθυντής ΙΜΕΤ

