ΑΔΑ: 4ΑΛ146941Δ-Φ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆162_07-02-2011
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
της Ερευνητικής Μονάδα 6 του ΕΑΙΤΥ

H Ερευνητική Μονάδα 6 του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ∆,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πλήρωση μιας (1) θέσης Συνεργάτη επιχειρηματικού σχεδιασμού για τις ανάγκες υλοποίησης των
έργων:


CNG, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ICT / 7th
Framework Programme (Grant Agreement Number: 248175)



GN-3, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Research
Infrastructures / 7th Framework Programme (με το ΕΑΙΤΥ να είναι third party του Ε∆ΕΤ)
[Grant Agreement Number: 238875 (Σύμβαση ΕΑΙΤΥ - Ε∆ΕΤ: Αρ. Πρ. Ε∆ΕΤ: 311/01-02-2010)]



«Υποστήριξη Ερευνητικής ∆ραστηριότητας» (Κωδικός Βάσης 464/000) της Ερευνητικής Μονάδας
6

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, η χρονική διάρκεια της οποίας
ποικίλλει ανάλογα με το αντικείμενο κάθε θέσης, και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης
μέχρι την λήξη των πράξεων. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα
ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.
Ορισμένα από τα παραπάνω έργα είναι έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι
ενταγμένα στο έβδομο Κοινοτικό Πλαίσιο – FP7.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Ε∆ΡΑ
1.

Μία (1) θέση Συνεργάτη επιχειρηματικού σχεδιασμού των έργων

Αντικείμενο εργασιών:


Έρευνα αγοράς & επιχειρηματικός σχεδιασμός για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι συναφή
με το αντικείμενο των έργων και αποτελούν εξελίξεις στο state-of-the-art,



Συμμετοχή στη δημιουργία υλικού και υποστηρικτικών ενεργειών για δράσεις ευαισθητοποίησης και
διάχυσης αποτελεσμάτων σε πληθυσμούς στόχους (π.χ. ημερίδες).



Συμμετοχή σε διαδικασίες οργάνωσης υποστηρικτικών ενεργειών και σε επεξεργασίες και
προετοιμασίες σχετικών παραδοτέων.



Συμμετοχή στις εσωτερικές ενέργειες ελέγχου τήρησης των διαδικασιών ποιότητας κατά την
εκτέλεση των έργων,



Έλεγχοι φακέλων παραδοτέων φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου και συμμετοχή στην
προετοιμασία υλικού στους τομείς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο πλαίσιο των ελέγχων
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Απαιτούμενα προσόντα:


Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης, από Πανεπιστήμιο, ή ισοδύναμος τίτλος,



Εμπειρία στη χρήση Η/Υ και ιδιαίτερα σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου,



Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους,



Ικανότητα για εργασία αποδοτική, παραγωγική, ανταποκρινόμενη σε χρονικούς περιορισμούς και σε
προδιαγραφές ποιότητας, κάνοντας χρήση υπαρχόντων εργαλείων, μεθόδων και/ή εξοπλισμού,



Εμπειρία σε διαχειριστικά θέματα
συγχρηματοδοτούμενων έργων,



∆υνατότητες ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των αντικειμένων εργασίας βάσει συναφούς εμπειρίας
και προσόντων,



Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο lower – επίπεδο B2).



Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στα αντικείμενα εργασιών παρόμοιων έργων.

ή/και

κανόνες

υλοποίησης

εθνικών

ή

ευρωπαϊκών

Έδρα: Πάτρα
Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη των έργων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 23/02/2011 με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν
ιδιοχείρως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Υπόδειγμα αίτησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΙΤΥ
(http://www.cti.gr) / ΝΕΑ Προκηρύξεις θέσεων / ∆162_07-02-2011



Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης



Σύντομο βιογραφικό σημείωμα



Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία στο αντικείμενο της
θέσης ή ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία.



Συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία που
επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος.

στη διεύθυνση:

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Υπόψη:
κου Βλαχόπουλου Βασίλειου / Τμήμα Προσωπικού / ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών (με την ένδειξη: «Προκήρυξη ∆162_07-022011_ΕΜ6»)
∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη / 26504 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΑΙΤΥ μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr/ και για τις
δραστηριότητες της Ερευνητικής Μονάδας 6, στο http://ru6.cti.gr/
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων,
και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Βλαχόπουλο Βασίλειο,
τηλ: 2610-960441 & 2610960300, fax: 2610960392, e-mail: vlahop@cti.gr

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Καθηγητής, κ. Παύλος Σπυράκης

