ΤΕΥΧΟΣ . 63

11 | 09 | 2013

Τ ε χ ν ι κ ό

Ε π ι μ ε λ η τή ρ ι ο

Ε λ λ ά δ α ς

ΕΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για
μηχανικούς στον ιδιωτικό
τομέα

Δεκάδες θέσεις εργασίας
για μηχανικούς πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για
μηχανικούς με συμβάσεις
έργου
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Διαγωνισμός για 100
εισακτέους
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις
για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Θέσεις για μηχανικούς
διαφόρων ειδικοτήτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ. 2

- 8 α γορά εργασίας

Για αγγελίες απευθυνθείτε
στην Τράπεζα Πληροφοριών
ΤΕΕ: jobs@tee.gr
& τηλ: 210-3671112
Για πλήρη ενημέρωση για
προσφορά εργασίας, μελέτες
και έργα μπείτε
στην ιστοσελίδα του
ΤΕΕ: www.tee.gr

Δεκάδες θέσεις εργασίας πλήρους ή και μερικής
απασχόλησης για μηχανικούς πληροφορικής διάφορων ειδικοτήτων προσφέρουν αυτή τη στιγμή τέσσερις
εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οι θέσεις προσφέρονται σε
πανελλαδικό επίπεδο, ενώ άλλες αφορούν συγκεκριμένες πόλεις, όπως Αθήνα, Λάρισα, Χανιά, Ηράκλειο κ.ά.
Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται, μεταξύ άλλων, το
πτυχίο ΑΕΙ, οι εξειδικευμένες γνώσεις κατά ειδικότητα, η
γνώση αγγλικών, αλλά και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψηφίους, ενώ
συνήθως είναι απαραίτητη και η προϋπηρεσία. Σε όλες
τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών μπορείτε να στείλετε το
βιογραφικό σας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους.
Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες από τις ειδικότητες που ζητούνται:
FORTHNET: Για πλήρη απασχόληση προσφέρονται
οι εξής θέσεις: Προγραμματιστής ανάπτυξης Web
εφαρμογών (δύο θέσεις), voice network engineer,
Billing Developer, IT Project Analyst, Database
Engineer, Systems Engineer, IT Business Analyst, IT
CRM Assistant. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω

της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της εταιρείας: www.
forthnetgroup.gr.
HOL: Για πλήρη απασχόληση προσφέρονται οι εξής
θέσεις: Network engineer, NET Developer, Senior
Enterprise Service Bus Engineer, Web Developer,
Network Provisioning Development Engineer και για
μερικής απασχόλησης η θέση Technical Support Front
Desk Engineer. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της εταιρείας www.hol.
gr, fax: 2130005230.
Wind: Για πλήρη απασχόληση προσφέρονται 3 θέσεις
αποφοίτων μηχανικών με μεταπτυχιακά σε Οικονομικά,
Business ή Μάρκετινγκ μία θέση Μηχανικού δικτύου
και μία θέση Μηχανικού πληροφοριακών συστημάτων.
Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης jo@wind.gr , fax: 210-6106504.
Cyta: Για πλήρη απασχόληση προσφέρονται οι εξής
θέσεις: Μηχανικός βάσεων δεδομένων, Μηχανικός
ανάπτυξης στο σύστημα Siebel CRM. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
της εταιρείας www.cyta.gr/el/aboutus/jobs.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πέντε μηχανικοί με σύμβαση έργου
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.),
του ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια υλοποίησης των παρακάτω Ε. Ε.
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά:
•Δύο μηχανικοί ΑΕΙ (κωδικός θέσης 22/2013, τόπος Βόλος)
για το έργο «Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης
Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές». Καταληκτική
ημερομηνία: 16-9-2013.
•Ένας Περιβαλλοντολόγος (κωδικός θέσης 24/2013, τόπος
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Βόλος) για το έργο «ΥδροΜέντωρ». Καταληκτική ημερομηνία:
16-9-2013.
•Ένας μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής (κωδικός θέσης
28/2013, τόπος Τρίκαλα) για το έργο «CLEANSHIP». Καταληκτική ημερομηνία: 20-9-2013.
•Ένας μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής (κωδικός θέσης
29/2013, τόπος Τρίκαλα) για το έργο «CLEANSHIP». Καταληκτική ημερομηνία: 20-9-2013.
Περισσότερες πληροφορίες: www.certh.gr.
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Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
Από διάφορες ιδιωτικές
εταιρείες στην Ελλάδα
ζητούνται διπλωματούχοι
μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

Φρόσω Καβαλάρη
Γεώργιος Π. Καραλής

•Έναν Διευθυντή Συντήρησης για το εργοστάσιο της
στην Αθήνα θα προσλάβει
η επιχείρηση Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία
κατέχει ηγετική θέση στην
ελληνική αγορά των μπισκότων. Ο νέος συνεργάτης έχει την ευθύνη της
απρόσκοπτης λειτουργίας
του H/M εξοπλισμού του εργοστασίου, του προγραμματισμού των συντηρήσεων και επισκευών, καθώς και της συμμετοχής σε έργα αναβάθμισης των
τεχνικών εγκαταστάσεων. Για τη θέση απαιτούνται
πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής-Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office και
SAP), πενταετής εμπειρία σε ανάλογη διευθυντική
θέση και κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων,
εμπειρία σε βιομηχανικό αυτοματισμό, PLC και
γενικότερα σε συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού, εμπειρία
και ικανότητα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού,
εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας, διαπροσωπικών
σχέσεων, ομαδικό πνεύμα εργασίας και δημιουργική σκέψη.
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο
αποδοχών, άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή
εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το
βιογραφικό τους σημείωμα με κωδικό ΜΑΙΝ 03 στο
email: hr@papadopoulou.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

•ΑΠΟ την εταιρία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α.Τ.Ε. ζητείται για 2έτη Μηχανολόγος Μηχανικός

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

•Η NΟVART ΑΕΒΕ, εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων θερμοϋδραυλικού εξοπλισμού και εξοικονόμησης, αναζητά ένα
διευθυντή-μηχανικό πωλήσεων για το κατάστημα
NOVART στην Αττική .Ο ιδανικός υποψήφιος
θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με
ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού, εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2
ετών σε πωλήσεις ή τεχνική
υποστήριξη ή κατασκευαστική εμπειρία στο χώρο της
θέρμανσης και των ενεργειακών συστημάτων, ευχέρεια
στη χρήση πληροφοριακών
συστημάτων, δυνατότητα
επίσκεψης πελατών στην ευρύτερη περιοχή του καταστήματος, γνώσεις αγγλικών και
εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. Η αποστολή
βιογραφικών γίνεται στο
φαξ:210-2584444.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νίκος Πέρπερας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ». Βιογραφικά στο Fax: 2310-334499 και στο
sidirodromika@tee.gr με την ένδειξη για Βεργίνα.
•Αρχιτέκτονας Μηχανικός από την
ανώνυμη εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. στην
Πεύκη Αττικής, με Πενταετή εργοταξιακή Εμπειρία, χρήση Η/Υ (Excel και
Autocad), ζητείται για ανέγερση πολυτελών κατοικιών. Αποστολή βιογραφικών
στο jobs@technek.gr.
•ΑΠΟ καπνεμπορική επιχείρηση με
έδρα το Πολύκαστρο Κιλκίς, ζητείται
απόφοιτος ΤΕΙ μηχανολογίας ή
μηχανολόγος μηχανικός ΑΕΙ με
γνώση αγγλικών και AutoCad.
Προηγούμενη εμπειρία σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας
θα θεωρηθεί προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο Φαξ
2310-526520 ή στο tobacco@
michailides.com
•Ζητείται από εταιρία
ηλεκτρονικών κατασκευών πτυχιούχος ηλεκτρονικός με
1) άριστη γνώση προγραμματισμού
μικροεπεξεργαστών (C ή C++),
προγραμματισμού σε Studio .NET
της Microsoft και 2) εμπειρία σχεδιασμού ηλεκτρονικών. Αποστολή
Βιογραφικού (με επισύναψη πτυχίων)
σε: Τ.Θ.75, Τ.Κ.601 00, ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων
στην ΒΙΠΕ Σίνδου ζητά να προσλάβει μηχανολόγο
μηχανικό με προϋπηρεσία σε βιομηχανίες τροφίμων
Αποστολή βιογραφικών στο Fax: 2310-795351 eleni.
koukouli@elzymi.gr
•Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. αναζητά
ταλαντούχους πληροφορικούς με ενθουσιασμό και
θέληση να αλλάξουν τα πράγματα. Η θέση αναφέρεται στον υπεύθυνο ανάπτυξης λογισμικού. Ο
κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στην ομάδα
ανάπτυξης και θα συμμετέχει στον σχεδιασμό και
την παραγωγή λογισμικού στα πλαίσια της υλοποίησης των έργων και της ανάπτυξης των προϊόντων
της εταιρείας. Περισσότερες Πληροφορίες: career@
uth.gr. Πηγή: http://skywalker.gr/
•Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ, ζητείται
για τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης από την εταιρία
βιομηχανικού εξοπλισμού ACMON SYSTEMS S.A.
στα Οινόφυτα. Πολύ καλή γνώση Autocad, 3D σχεδιασμού, Αγγλικών. Επιθυμητή εμπειρία SolidEdge.
e-mail: gdamaskos@acmon.gr
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Διάφορα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα
της χώρας ζητούν να καλύψουν θέσεις μηχανικών
για εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως εξής:
•Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Διαχείρισης
Υδατικών Πόρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αναζητά Project Manager- Ερευνητή Α’
βαθμίδας (Senior Researcher ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «European Topic Center on
Inland,Coastal andMarine waters (ΕTC/ICM)» .
Το ETC/ICM χρηματοδοτείται από το European
Environmental Agency με σκοπό την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του οργανισμού (EEA) παρέχοντας
ολοκληρωμένες αξιολογήσεις για την ποιότητα, την
ποσότητα και τη χρήση των υδατικών πόρων στις Ευρωπαϊκές χώρες, την πρόοδο και την επίτευξη των στόχων
των Ευρωπαϊκών πολιτικών σχετικών με το Νερό. Στα
πλαίσια των εργασιών που υλοποιούνται συμπεριλαμβάνονται η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, η ανάπτυξη
δεικτών, μοντέλων, και η συγγραφή θεματικών reports
σχετικά με την κατάσταση των υδάτων της Ευρώπης.
O κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει:
Πτυχίο Μηχανικού (Πολιτικού, Χημικού, Περιβάλλοντος,
κλπ) ή συναφών Γεω -Περιβαλλοντικών Επιστημών,
Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και Διδακτορικό τίτλο με
εξειδίκευση στη Διαχείριση Υδατικών πόρων. Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένη ερευνητική και εργασιακή εμπειρία ως Project manager-Senior researcher σε
μεγάλα ευρωπαϊκά έργα.
Επίσης ζητείται Υδρο-βιολόγος ή Περιβαλλοντικός
Επιστήμονας ερευνητής/ια για απασχόληση σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα (FP7). O κατάλληλος/η
υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει: Πτυχίο Βιολογίας ή
Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακές σπουδές ή Διδακτορικό τίτλο
με εξειδίκευση στην Υδρο-βιολογία ή τις Υπηρεσίες
Οικοσυστημάτων (Ecosystem Services)
Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών: Εργαστήριο
Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, Χριστίνα
Παναγιωτοπούλου, Τηλέφωνο: 210 772 2878, Fax: 210
772 2879, Email: cpanag@chi.civil.ntua.gr
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Εξελιγμένη Υπολογιστική Μοντελοποίηση και
Εφαρμογές για Καινοτόμα Υλικά και Διατάξεις» της
πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από
Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.
Θεόδωρο Τσιμπούκη, καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε (1) άτομο για διάστημα
9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του
εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό
11700,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των
νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Έναν με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ΜηχαΗ Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

νικού Υπολογιστών (Τηλεπικοινωνιακή Κατεύθυνση).
Πρέπει να είναι Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο
συναφές με το αντικείμενο του έργου και με Εμπειρία
προγραμματισμού σε προβλήματα υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού.
Καταληκτική ημερομηνία 16-9-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/
ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310996323.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της Πράξης
«ΘΑΛΗΣ– ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ–ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»,
Υποέργο 01, κωδικός MIS 379516 που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας προτεραιότητας 10:
«Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες
σύγκλισης», με Υπεύθυνο τον κ. Πρατικάκη Ιωάννη, Επ.
Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών που συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους απευθύνει Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου με έναν συνεργάτη-ερευνητή, ο οποίος κατέχει
Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό
στην Πληροφορική.
Καταληκτική ημερομηνία: 13/09/2013
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται:
Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Πρατικάκης: τηλ.: 2541079586.
•Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω
έργων προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
Ένας με διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική για
το έργο «80779- ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING,
PROCESSING & SUMARIZATION» (Κωδικός πρόσκλησης 17033/2013). Καταληκτική ημερομηνία: 20-9-2013.
Ένας με προπτυχιακό δίπλωμα – πτυχίο στην Πληροφορική για το έργο «80827- INTERSOCIAL: UNLEASHING
THE POWER OF SOCIAL NETWORKING FOR
ENHANCING REGIONAL SMEs» (Κωδικός πρόσκλησης
17034/2013). Καταληκτική ημερομηνία: 20-9-2013.
Ένας με πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με Διδακτορικό τίτλο στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής για
το έργο «80954- Τηλεκαρδιολογία στα Ελληνοαλβανικά
σύνορα, TELECARDIOLOGY» (Κωδικός πρόσκλησης
17034/2013).
Καταληκτική ημερομηνία: 20-9-2013.
Περισσότερες πληροφορίες: www.rc.uoi.gr.
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
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ΣΥΜΒΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις στους πέντε εργάζονται από απόσταση
Περίπου 3 στους 5 Έλληνες εργάζονται από απόσταση με
ευέλικτες μορφές εργασίας, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση
που κατέγραψε έρευνα της Regus μεταξύ 26.000 διοικητικών
στελεχών σε 90 χώρες.Διεθνώς το 48% πλέον εργάζεται από
απόσταση τουλάχιστον τη μισή εβδομάδα εργασίας τους. Στην
Ελλάδα, λίγο λιγότερο από τα δύο τρίτα των στελεχών εργάζονται
ευέλικτα τουλάχιστον τη μισή εβδομάδα (61%).
Σύμφωνα με την έρευνα της Regus, το 73% των Ελλήνων ερωτηθέντων (55% παγκοσμίως) δήλωσε ότι πιστεύει πως η αποτελεσματική διαχείριση των εργαζομένων με καθεστώς τηλε-εργασίας μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κανένα πρόβλημα και πως ένα σημαντικό
τμήμα των επιχειρήσεων διαχειρίζεται με ολοένα και μεγαλύτερη
αυστηρότητα το προσωπικό που εργάζεται από απόσταση.
Η ευέλικτη εργασιακή εμπειρία μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία για
τους εργαζομένους μικρότερης ηλικίας. Το 39% των ερωτηθέντων
στην Ελλάδα πιστεύει ότι οι νέοι υπάλληλοι γίνονται πιο υπεύθυνοι
μέσω της τηλε-εργασίας.
Τα βασικά ευρήματα στην Ελλάδα είναι τα εξής:
- Το 61% εργάζεται από απόσταση για τη μισή εβδομάδα ή
περισσότερο.
- Το 73% υποστηρίζει ότι η ομαλή τηλεδιοίκηση είναι ένας επιτεύξιμος στόχος, αλλά μόνο εάν τα διευθυντικά στελέχη παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση.
- Το 57% θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη είναι σημαντικό ζήτημα.
- Το 50% των εταιρειών χρησιμοποιεί συστήματα αναφοράς για
την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων που
βρίσκονται εν κινήσει.
- Το 48% χρησιμοποιεί συστήματα βιντεοδιάσκεψης για την επικοινωνία μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των υπαλλήλων.
- Το 45% πιστεύει ότι η τηλεδιοίκηση βοηθάει στη διατήρηση μιας
πιο επαγγελματικής σχέσης.

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Οι μισθωτοί έχασαν 37 δις. ευρώ την τελευταία
τριετία
Την τελευταία τριετία οι μισθωτοί έχασαν 37 δισ. ευρώ, με την
αγοραστική δύναμή τους να επιστρέφει στα επίπεδα του 2000
με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την εγχώρια ζήτηση και το ΑΕΠ,
σημειώνεται στην ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την Ελληνική
Οικονομία και την Απασχόληση 2013, όπου με μετρήσιμα στοιχεία
καταδεικνύεται η πλήρης αποτυχία των μνημονιακών πολιτικών.
Η ανεργία έχει επιστρέψει σε επίπεδα 1961, με τις εκτιμήσεις για
το 2013 να είναι ποσοστό 29% και για το 2014, 31,5%. Την ίδια
στιγμή οι κοινωνικές δαπάνες έχουν μειωθεί επικίνδυνα.
Οι ασκούμενες πολιτικές γυρνούν την οικονομία και το βιοτικό
επίπεδο της πλειοψηφίας των πολιτών στο μακρινό παρελθόν,
τόνισε ο επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, καθηγητής
Σάββας Ρομπόλης και παρουσιάζοντας προτάσεις για ανάσχεση
της ύφεσης και έξοδο από την κρίση, τόνισε ότι η πρόταση του
Ινστιτούτου εστιάζεται στην αύξηση του κατώτατου μισθού.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαγωνισμός για 100 εισακτέους

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
(ΚΕΕ) προκηρύσσει τη διενέργεια του
23ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για
την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
& Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 23η εκπαιδευτική
σειρά ορίζεται στους εκατό (100), για
το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής
Διαχείρισης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν
μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθμού.
Ο υποψήφιος καταχωρεί ηλεκτρο-

νικά στην ιστοσελίδα http://www.
ekdd.gr στο σύνδεσμο Εισαγωγικός
Διαγωνισμός την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία
υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει
στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,
(Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Τ.Κ. 177
78 ΤΑΥΡΟΣ), την εκτυπωμένη και
υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό εντός αποκλειστικής
προθεσμίας που ορίζεται από την
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 έως και τη
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Σχετικός σύνδεσμος: http://static.
diavgeia.gov.gr

ΤΕΙ ΑΜΘ

Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης
εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ,
χρονικής διάρκειας μέχρι τη λήξη του
έργου (31/7/2015), μετά από διαδικασία συνέντευξης και δυνατότητα
ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης
λήξης του Έργου, στο πλαίσιο της
δράσης «Συνεργασία 2011» με κωδικό 11ΣΥΝ_6_288 και τίτλο «Σύστημα
συλλογής δεδομένων μέσω δικτύων
ασύρματων αισθητήρων και διαχείρισης γνώσης, για την απομακρυσμένη
παρακολούθηση και ανάλυση της
κατάστασης και απόδοσης πλοίων
“MariBrain”» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ως εξής:
Ένας με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ και
Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το
αντικείμενο της τεχνολογίας Laser και
οπτοηλεκτρονικής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση με πλήρη φάκελο
βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα
απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) που αποδεικνύουν τα ζητούμενα
προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία
πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού
- ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς 65404 έως
και τη Δευτέρα 16.09.2013 και ώρα
14.00μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ανωτέρω προκήρυξη,
δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462132.
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Έξι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί με σύμβαση έργου
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των παρακάτω ερευνητικών προγραμμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
•Δύο ηλεκτρολόγοι μηχανικοί (κωδικοί θέσης ΙΠΤΗΛ 221
και ΙΠΤΗΛ 222) για το έργο «Local4Global: Autonomous
Navigation of Teams of Unmanned Aerial or Underwater
Vehicles for Exploration of Unknown Static & Dynamic
Environments της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Καταληκτική
ημερομηνία: 16-9-2013.
•Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός ή μηχανικός υπολογιστών
(κωδικός θέσης ΙΠΤΗΛ 223) για το έργο «CLOPEMA –
Clothes Perception and Manipulation της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Καταληκτική ημερομηνία: 18-9-2013.
•Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ ή
Πληροφορικής (κωδικός θέσης ΙΠΤΗΛ 224) για το έργο
«REVERIE: Real and Virtual Engagement in Realistic

Immersive Environments της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Καταληκτική ημερομηνία: 20-9-2013.
•Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός (κωδικός θέσης ΙΠΤΗΛ
225) για το έργο «CUBRIK: Human-enhanced time-aware
multimedia search της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Καταληκτική
ημερομηνία: 20-9-2013.
•Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ/Πτυχίο
Θετικής Κατεύθυνσης (κωδικός θέσης ΙΠΤΗΛ 226) για
το έργο «ECOMPASS / eCO-friendly urban Multi-modal
route PlAnning Services for Mobile uSers της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Καταληκτική ημερομηνία: 19-9-2013.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://
jobs.iti.gr/
Περισσότερες πληροφορίες: www.iti.gr. Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.
2311/257701-3).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ελληνικά Ινστιτούτα
και Ερευνητικά Κέντρα
ζητούν μηχανικούς για
διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις
έργου. Αναλυτικά:

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
•Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
(Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής),
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση
της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην
κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει
πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη
τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για
σύναψη μίας σύμβασης Συνεργαζόμενου Ερευνητή με μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου.
Αντικείμενο Εργασιών: ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών
ανάλυσης δεδομένων (μηχανική μάθηση, εξόρυξη δεδομένων, ανακάλυψη γνώσης, στατιστική, ανάλυση προτύπων)
καθώς και την εφαρμογή τους σε βιοϊατρικά δεδομένα με έμφαση σε κλινικά και γονιδιωματικά/γενετικά δεδομένα υψηλής
απόδοσης (μικροσυστοιχίες/microarrays, DNA ακολουθίες/
sequences, SNPs κλπ).

Απαιτούμενα Προσόντα:
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σε σχετικές με το αντικείμενο
περιοχές, όπως Πληροφορική, Μηχανικής (Engineering),
Στατιστική, Βιοπληροφορική, Βελτιστοποίηση, Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά, Βιολογία, Βιοτεχνολογία.
Πληροφορίες: chrys@ics.forth.gr
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2013
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.ics.forth.gr
•Μηχανικός Δικτύων ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο ζητείται
για απασχόληση στο Εργαστήριο Δικτύων Πολυμέσων του
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Απαραίτητα προσόντα:
Ειδίκευση σε προγραμματιζόμενα δίκτυα, (SDN/Openflow),
άριστη γνώση τεχνολογιών L1-L4, διαχείριση Linux, άριστη
γνώση αγγλικών, ικανότητα συγγραφής αναφορών/παραδοτέων.
Επιθυμητά προσόντα: διδακτορικός τίτλος, γλώσσες προγραμματισμού (C++/Python), προϋπηρεσία σε ερευνητικά
προγράμματα
Περισσότερες πληροφορίες www.medianetlab.gr,
Αποστολή βιογραφικών στο info@medianetlab.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηχανικός Πληροφορικής ως εκπαιδευτικός
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε να προβεί
στην συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, με σκοπό
την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών του αναγκών
και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι προσλήψεις των
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι
απαραίτητες πιστώσεις. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών: 1.Ηλεκτρικά Κυκλώματα.
Αιτήσεις από 05/09/2013 μέχρι και 19/09/2013
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://static.diavgeia.gov.gr
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
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ΝΑΤΟ

Θέσεις και για διπλωματούχους μηχανικούς
Απασχόληση και σε μηχανικούς δίνει αυτή
την περίοδο ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Στη συνέχεια
παρουσιάζουμε ενδεικτικά ορισμένες
από τις προσφερόμενες ειδικότητες στον
Οργανισμό, τα κύρια προσόντα που απαιτούνται, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις.
Θέση: Building Z Project
Manager
Περιοχή: Βρυξέλλες
Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής, Μηχανολογίας ή Διαχείρισης
Έργων Κατασκευών Κτιρίων, προϋπηρεσία
τουλάχιστον οκτώ ετών σε έργα μεγάλης
κλίμακας, εμπειρία στο συντονισμό έργων
μεγάλης κλίμακας, καλές γνώσεις των
αρχών αρχιτεκτονικής, μηχανολογίας,
διαχείρισης έργων κατασκευών κτιρίων και
γενικά του κατασκευαστικού κλάδου, άριστη
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας,
γνώσεις σε επίπεδο αρχαρίου της ολλανδικής γλώσσας και βασικές γνώσεις μίας
ακόμα γλώσσας του ΝΑΤΟ, άριστη γνώση
χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και,
κυρίως, των MS Office και εξοικείωση με το
πρόγραμμα Microsoft Project.
Κωδ. Θέσης: A 34(2013)
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών έως τις 30
Σεπτεμβρίου.
Θέση: Office Head, Strategic
Development Office
Περιοχή: Ιταλία

Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου στους
κλάδους των Μαθηματικών, των Φυσικών
Επιστημών, της Πληροφορικής, της Μηχανολογίας ή σε άλλο συναφές αντικείμενο,
μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στα παραπάνω αντικείμενα,
προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης
διάρκειας τουλάχιστον από οκτώ έως 15 έτη
αναλόγως του πτυχίου σπουδών, προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι ετών σε επίπεδο επιβλέποντος επιστημονικών εργασιών, άριστη
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και
βασικές γνώσεις μίας ακόμα γλώσσας του
ΝΑΤΟ.
Κωδ. Θέσης: 6/2013
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών έως τις 30
Σεπτεμβρίου.
Θέση: Integration /Systems Test
Manager
Περιοχή: Γερμανία
Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων
ετών στη μηχανική λογισμικού σε μεγάλης κλίμακας διαχειριστικά συστήματα
υποστήριξης (processing /management
support systems), εμπειρία διάρκειας
τεσσάρων ετών στις πρακτικές ελέγχου,
εμπειρία διάρκειας δύο ετών στον έλεγχο
ενσωματωμένων συστημάτων, γνώση της
αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων,
συστημάτων ISO, RTCA/DO, UNIX, Solaris,
PC και Windows, άριστη γνώση χειρισμού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση
της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και καλή

Εννέα θέσεις σε διάφορες χώρες
Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT
Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό προσφέρονται μέσω της εταιρείας
Grecruitment.
Αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.grecruitment.com ) μπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις εξής
θέσεις:

•IT Specialists
-Software Engineer (GUI), Zurich
-Python Developer, Berlin
-Embedded Designer Engineer, Eindhoven
•Engineering positions
-3 Junior Mechanical Engineers (m/f) –
R&D, Munich

γνώση μίας ακόμα γλώσσας του ΝΑΤΟ.
Κωδ. Θέσης: 13029
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών έως τις 20
Σεπτεμβρίου.
Θέση: System /Product Manager
Περιοχή: Γερμανία
Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου,
προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο
ετών στη μηχανική λογισμικού σε μεγάλης κλίμακας διαχειριστικά συστήματα
υποστήριξης (processing /management
support systems), εμπειρία στη διαχείριση
προϊόντων μεγάλης κλίμακας συστημάτων
ΙΤ, γνώση της αρχιτεκτονικής υπολογιστικών
συστημάτων, συστημάτων ISO, RTCA/DO,
UNIX, Solaris, PC και Windows, άριστη
γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής
γλώσσας και καλή γνώση μίας ακόμα γλώσσας του ΝΑΤΟ.
Κωδ. Θέσης: 13030
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών έως τις 20
Σεπτεμβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο
με τον οποίο μπορεί να γίνει η αποστολή
βιογραφικών στο ΝΑΤΟ μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα
του φορέα, www.nato.int/structur/recruit/
how-to-apply.html, ενώ αναλυτική λίστα με
τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τα
προσόντα που απαιτούνται και τα καθήκοντα
που θα κληθούν να αναλάβουν οι επιτυχόντες καταγράφονται στην ιστοσελίδα http://
www.nato.int/wcm-asp/recruit-wide.asp.

-Maintenance Engineer (f/m), Zurich
-3 Electrical / Mechatronics Engineers,
Cologne
-Manufacturing Engineer with focus on
Machine Development, Amsterdam
-Mechatronics Engineer (f/m), Stuttgart
-Electrical, Instrumentation & Controls
Engineer (f/m), Bonn

Θέσεις στο εξωτερικό από ελληνικούς ομίλους
•Η εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. προσλαμβάνει για τις
εγκαταστάσεις στη Ρουμανία ένα μηχανικό παράγωγής.
Οι υποψήφιοι που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα
πρέπει να διαθέτουν: εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε
τμήμα παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ και δίπλωμα χημικού μηχανικού. Η καλή γνώση της ρουμανικής γλώσσας θεωρείται

επιπρόσθετο προσόν. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται στο
φαξ: 210 6861600.
•Η ΤΙΤΑΝ GROUP ανακοίνωσε δύο αγγελίες μηχανικών
για το εργοστάσιο στην Αλβανία (ANTEA CEMENT SH.A.,
TIRANA, ALBANIA). Περισσότερες πληροφορίες: http://
www.titan-cement.com/en/our-people/job-openings/
current-openings-abroad/?country=6
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες σε
διάφορες χώρες . Αναλυτικότερα:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν τοπογράφο μηχανικό θα προσλάβει το
επαρχιακό γραφείο του Εντσκράις. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές, προϋπηρεσία ως επιθεωρητές τοπογράφοι για το κτηματολόγιο, γνώση χρήσης
συναφούς λογισμικού και άριστη γνώση της γερμανικής.
Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 21 Σεπτεμβρίου 2013
στο: Pers.und.Org.Amt@enzkreis.de.
ΙΤΑΛΙΑ: Με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα ενισχυθεί
το δυναμικό εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στο Άλτο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο
αντίστοιχο, τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία
στο χώρο της ενέργειας, προθυμία ταξιδίων και πολύ καλή
γνώση της αγγλικής, της γερμανικής και της ιταλικής.
Βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές αποστέλλονται ως
τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 στο: cv@staff-line.it.
ΙΣΠΑΝΙΑ: Με έναν μηχανικό ελέγχου και οργάνων θα ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας «Technip» στη Μαδρίτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τουλάχιστον επταετή
προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε χημικές ή πετροχημικές
βιομηχανίες, άριστη γνώση της αγγλικής και της ισπανικής
και γνώση Intools, Autocad ή και McStation. Βιογραφικά
με κωδικό θέσης «12011», υποβάλλονται στο: http://www.
technip.com/en/careers/available-positions/locations.
ΚΑΤΑΡ: Αρχιτέκτονες ενδιαφέρεται να εντάξει στο
δυναμικό της η αραβική αρχιτεκτονική εταιρεία «Arab
Engineering Bureau» στην Ντόχα. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν πτυχίο αρχιτεκτονικής, τριετή επαγγελματική εμπειρία στον εσωτερικό σχεδιασμό (interior design)
ή και σε διαχειριστικό ρόλο, ικανότητα συνεργασίας με
πελάτες και ανώτερους αρχιτέκτονες, γνώση AutoCAD,
Word, Excel, καθώς και ικανότητες στο μάρκετινγκ και
στη διοίκηση. Βιογραφικά υποβάλλονται στον ιστότοπο της
εταιρείας http://www.aeb-qatar.com/aeb/Car-Vacancies.
html.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα πρόκειται να εντάξει στο
δυναμικό της η εταιρεία κατασκευής πολυκατοικιών και
μονοκατοικιών «Hypoinvest Vermittlung GmbH» στο
Ζάαλε. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο
αντίστοιχο, εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής και στην
παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής,
ικανότητες διαμεσολάβησης και άριστη γνώση της γερμανικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: hypoinvest@web.
de.
ΙΤΑΛΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ως υπεύθυνο σχεδιασμού θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία «General
Electric» στη Φλωρεντία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να έχουν αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία με το λογισμικό
Primavera, τριετή προϋπηρεσία σε έργα, άριστη γνώση της αγγλικής και ιταλικής και άριστη γνώση χρήσης

των εφαρμογών Word, Excel και PowerPoint. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: https://xjobs.brassring.com/
tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=54&siteid=5346&jo
bid=1109689.
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό συστημάτων θα προσλάβει η φαρμακευτική εταιρεία «Abbott» στο Γουίτνι. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ως ηλεκτρονικοί μηχανικοί, επαγγελματική εμπειρία με ιατρικά μηχανήματα και με εργαλεία Siemens S7 και Allen-Bradley.
Βιογραφικά υποβάλλονται στο: https://abbott.taleo.net/
careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=13000007FX.
ΤΣΕΧΙΑ: Έναν μηχανικό ως διαχειριστή έργου (project
manager) θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία
«Johnson Controls» στην Πράγα. Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να έχουν πτυχίο πολιτικού, μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, προϋπηρεσία ως πέντε ετών σε
κατασκευαστική εταιρεία ως διευθυντές έργου ή εργοταξίου, άριστη γνώση της αγγλικής και προθυμία ταξιδιών.
Βιογραφικά με κωδικό θέσης «104860», υποβάλλονται
στο: www.johnsoncontrols.co.uk/content/gb/en/careers/
jobs_in_the_uk.html.
ΚΥΠΡΟΣ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να
προσλάβει ο όμιλος «Vouros Group» που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, της υγείας και του περιβάλλοντος στη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, πενταετή προϋπηρεσία στον
τομέα παραγωγής ή διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, γνώση της ελληνικής και της αγγλικής και πολύ
καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του:
http://www.ergodotisi.com/JobDetails.aspx?id=4365.
ΙΣΠΑΝΙΑ: Με έναν αρχιτέκτονα λογισμικού θα ενισχυθεί
το δυναμικό της εταιρείας «EADS» στο Χετάφε. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές της ειδικότητας,
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία με τις γλώσσες
προγραμματισμού java και .net, πιστοποιητικό ή λειτουργική εμπειρία με το λογισμικό Agrile Software, καθώς και
άριστη γνώση της αγγλικής και ισπανικής. Βιογραφικά
υποβάλλονται στο: www.eads.com/eads/int/en/work-foreads/apply/search-for-vacancies.html, με κωδικό θέσης
«10217297 SR EN EXT2».
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα για την κατασκευή
αεροδρομίου θα προσλάβει κατασκευαστική εταιρεία στην
Τζέντα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο
Αρχιτεκτονικής, προϋπηρεσία σε μεγάλα κατασκευαστικά
έργα, ενώ τυχόν προϋπηρεσία σε έργο αεροδρομίου σε
περιοχές της Μέσης Ανατολής ή της Ασίας θα αποτελέσει
επιπλέον προσόν. Βιογραφικά για τη θέση υποβάλλονται
μέσω του: http://www.gulftalent.com/home/ProjectArchitect-Airports-jobs-in-Jeddah-Saudi-Arabia-131371.
html.
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ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί
συνεργάτες
Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΚΕΚ του
Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες για τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα.
Ειδικότητες Υποψηφίων συνεργατών:
Οι απαιτούμενες ειδικότητες των επιστημο-

νικών συνεργατών στα παραπάνω γνωστικά
πεδία είναι οι εξής:
Πληροφορικός με ειδίκευση σε βάσεις
δεδομένων και κέντρα δεδομένων
Πληροφορικός / Μηχανικός Η/Υ / Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ειδίκευση σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας

Πληροφορικός / Μηχανικός Η/Υ / Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ειδίκευση σε ζητήματα
ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων /
δικτύων
Πληροφορικός με ειδίκευση σε θέματα
υγείας
Αναλυτικότερα: http://www.kariera.gr

ΕΛΛΑΔΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Θέσεις μηχανικών για πρακτική άσκηση

•Το office25architects ζητάει νέους Αρχιτέκτονες για πρακτική
άσκηση. Απαραίτητα προσόντα: Αrchicad, Αrtlantis, Αutocad,
3dstudiomax, Vray, Photoshop, Adobe illustrator, Microsoft Office,
Αγγλικά, προαιρετικά Γερμανικά. Αποστολή βιογραφικών: o25@o25.
gr. Σχετικός σύνδεσμος: http://www.o25.gr.
•Η εταιρεία AENAOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ζητά ένα
άτομο, κατά προτίμηση ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο μηχανικό για να
εκπονήσει την πρακτική του άσκηση στα γραφεία της εταιρείας στην
Αθήνα. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η οργάνωση και η όρεξη

για δουλειά. Υπάρχει η προοπτική για μόνιμη απασχόληση. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810 300270.
•Θέσεις πρακτικής άσκησης σε μηχανικούς προσφέρει η
εταιρεία «FMC Technologies», που βρίσκεται στο Κόνσμπεργκ της
Νορβηγίας. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται το πτυχίο – μεταπτυχιακό στους τομείς «Mathematics» ή «Engineering Disciplines»,
τα άριστα αγγλικά και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2013. Η αίτηση μπορεί
να υποβληθεί στο: http://careers.fmctechnologies.com.

Μηχανικοί στη Γερμανία
ZHTOYNTAI Πτυχιούχοι ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ στους παρακάτω τομείς:
1. Αυτοκινητοβιομηχανίας,
2. Δόμησης,
3. Συγκοινωνιών,
4. Ναυτιλίας,
5. Βαριάς Βιομηχανίας
Απαραίτητη προϋπόθεση οι γνώσεις Γερμανικής γλώσσας από επίπεδο Α έως C.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: MD STUDIEN &
VERMITTLUNG
Ώρες Γραφείου: 09:00 – 14:00, τηλ: 2810
330009
ΕΥΑ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ: 6973 348931

•Εκ μέρους ενός τεχνικού γραφείου
με έδρα τη νότια Γερμανία ζητείται μια
Αρχιτέκτονας με εμπειρία στο σχεδιασμό
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων
διοίκησης.
Καθήκοντα:
•Σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων διοίκησης
•Εκπόνηση μελετών
•Παρακολούθηση, επίβλεψη των εργασιών,
•Συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας
Απαιτήσεις
•Πτυχίο Αρχιτέκτονα ή Αρχιτέκτονα

μηχανικού
•Τουλάχιστον 5 έτη πείρα
•Γνώση του AutoCAD
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής
γλώσσας.
•Καλή γνώση του MS office
•Προθυμία για επαγγελματικές μετακινήσεις
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες
να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα
στη διεύθυνση info@hellasing.com. Για
περισσότερες πληροφορίες: Μαρία
Τσούκη, τηλ. 6976082291

Μεταπτυχιακός Πληροφορικής
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Εργαστήριο Γραφικών και Υπερμέσων του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μία θέση (1)
Μεταπτυχιακού Συνεργάτη. Ο Μεταπτυχιακός Συνεργάτης θα
εργαστεί σε ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να διερευνήσει την ενεργειακή απόδοση υπολογιστικών συστημάτων στο πλαίσιο
αλγορίθμων Γραφικών. Ο Μεταπτυχιακός Συνεργάτης θα εμπλακεί
σε έρευνα πρώτης γραμμής στο πεδίο των Γραφικών και θα υποστηρίζεται από μια ομάδα έμπειρων ερευνητών.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να κατέχει μεταπτυχιακό
δίπλωμα στην Πληροφορική ή άλλη σχετική επιστήμη και άριστη γνώση προγραμματισμού. Η θέση είναι διαθέσιμη αρχικά για 12 μήνες.
Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός ανάλογα με τα προσόντα και
την εμπειρία, που κυμαίνεται μεταξύ €1500 και €1750 τον μήνα.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20 Σεπτεμβρίου του 2013.
(Για περισσότερες πληροφορίες Professor Yiorgos Chrysanthou,
Email: yiorgos@ucy.ac.cy).

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
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