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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆163_07-02-2011
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Τομέα Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΕΑΙΤΥ
O Τομέας Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών (ΝΠΙ∆, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης, για απασχόληση στο έργο
«Παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων
HYPERGEN & CRYPTOGEN», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, η χρονική διάρκεια της οποίας ποικίλλει
ανάλογα με το φόρτο εργασιών που θα κληθούν να καλύψουν οι υποψήφιοι καθώς και τις συνθήκες υλοποίησης
του κυρίως έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την
επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

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


Μία (1) θέση Τεχνικού διαχείρισης υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και ανάπτυξης σχετικών
εφαρμογών
Αντικείμενο εργασίας:
- Παρακολούθηση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων πραγματικού χρόνου και έλεγχος της
ορθής λειτουργίας τους (συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, τακτικός έλεγχος υλικού ή/και λογισμικού
- Συμμετοχή στην υλοποίηση αναβαθμίσεων του λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων και στη
διεξαγωγή πειραματικών ελέγχων τους
- ∆ιαχείριση του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων (λειτουργία,
αναβαθμίσεις)
- ∆ημιουργία και διαχείριση δυναμικών και στατικών ιστοσελίδων και portals με χρήση σχετικών
τεχνολογιών και ανάπτυξη/διαχείριση βάσεων δεδομένων
Απαιτούμενα προσόντα:
o Πτυχίο Πανεπιστημίου κατεύθυνσης Πληροφορικής ή άλλο αντίστοιχο
o Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη: α) συστημάτων με λειτουργικό σύστημα windows, windows
server, β) unix/linux, γ) συστήματα (multi)client-server για την υποστήριξη λειτουργίας
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
o Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη και διαχείριση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και
υπηρεσιών
o Εμπειρία στη χρήση σύγχρονων αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού (όπως
C/C++/Java) και σχετικών εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών
o Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη portals καθώς και δυναμικών και στατικών ιστοσελίδων
με χρήση σχετικών τεχνολογιών (π.χ., php, JAVA, ASP, MySQL) και ανάπτυξη/διαχείριση
βάσεων δεδομένων
o Υποστήριξη της λειτουργίας εφαρμογών λογισμικού και σύνταξη οδηγιών χρήσης εφαρμογών
λογισμικού
o Τουλάχιστον 5 έτη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
o Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
o Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
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Επιθυμητά προσόντα:
o Εμπειρία σε λειτουργίες ασφάλειας δεδομένων (backup, restore κλπ)
o Εμπειρία σε έρευνες αγοράς για τον καθορισμό προδιαγραφών προϊόντων εξοπλισμού και
λογισμικού σχετικών με το αντικείμενο εργασίας
o Εμπειρία σε πειραματικό έλεγχο προϊόντων υλικού και λογισμικού σχετικών με το αντικείμενο
εργασίας
Τόπος εργασίας:
Αθήνα
Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες τουλάχιστον, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου

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(στην οποία θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση για την οποία εκδηλώνεται
ενδιαφέρον). Υπόδειγμα αίτησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΙΤΥ http://www.cti.gr (ΝΕΑ /
Προκηρύξεις θέσεων / ∆163_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 αγγλικών 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 ∆163_07-02-2011_ΤΣΑ»)
∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη / 26504 Πανεπιστημιούπολη Πατρών

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Καθηγητής, κ. Παύλος Σπυράκης

