Θεσσαλονίκη 03/12/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου : 7324/03-12-2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια
υλοποίησης του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 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 στην Αθήνα:

Κωδικός
Θέσης

Ειδικότητα


Συμμετοχή
στην
προγράμματος εκπαίδευσης
Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας

50/2014

Συγκοινωνιολόγος
Μηχανικός

Αριθμός
Θέσεων

Αντικείμενο

Διάρκεια

ανάπτυξη
υποψηφίων


Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για
την πολιτική οδικής ασφάλειας και θεσμικό
πλαίσιο, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
για την οργάνωση του Ελέγχου Οδικής
Ασφάλειας και τη διεξαγωγή του Ελέγχου
Οδικής Ασφάλειας

2

7 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως το τέλος
του έργου

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:
α) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα
αλλοδαπής
β) Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
γ) Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
δ) Εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών
ε)Εμπειρία στη διενέργεια Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας σε υφιστάμενο
αυτοκινητόδρομο
στ) Εμπειρία στην ανάπτυξη εγχειριδίων σε θέματα οδικής ασφάλειας
ζ) Εμπειρία στη διαμόρφωση πολιτικής οδικής ασφάλειας
Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:


Εμπειρία σε θέματα καταχώρησης και ανάλυσης δεδομένων οδικής ασφάλειας

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης και η ειδικότητα)

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.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό τους έως 19/12/2014
και ώρα 13:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονική διεύθυνση
pvitzilaiou@certh.gr (κ. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)
ή στη Γραμματεία του
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στην κατωτέρω διεύθυνση Ι.ΜΕΤ., Αιγιαλείας 52, 3ος όροφος, Τ.Κ.
151 25, Μαρούσι, τηλ. +30 211 1069 599.
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 19/12/2014.
Για το IMET

Γεώργιος Γιαννόπουλος
Διευθυντής

