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Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω έργων ενδιαφέρεται για
τη σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου,
για την παροχή έργου, ως εξής:
- 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών/ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στις «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και
Ανάλυσης στη Βιομηχανία» για το έργο «Σύστημα
Εξάλειψης Εκπομπών Καπνού κατά την Εκκίνηση
Ταχυπλόων Επιβατηγών από Νησιωτικά Λιμάνια
(ΣΕΚΤΕ)». Καταληκτική ημερομηνία 26-7-2013.
- 2 με Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικού για το έργο
«Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο
Βόλο». Καταληκτική ημερομηνία: 31-7-2013.
Πληροφορίες: http://ee.uth.gr/index.
php?option=com_remository&Itemid=145&func=
fileinfo&id=278

ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για
μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
ΔΠΘ: Μηχανικοί με
συμβάσεις έργου
ΔΗΜΟΙ: Μηχανικοί με
οκτάμηνες συμβάσεις
ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Θέσεις για μηχανικούς
διαφόρων ειδικοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Χημικούς Μηχανικούς
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων από Χημικούς Μηχανικούς
ή Χημικούς για εργασία στον τομέα της χημικής
ανάλυσης του καπνού του τσιγάρου, απευθύνει
το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Ειδικότερα, η Σχολή Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας αναζητά Χημικούς Μηχανικούς ή
Χημικούς. Μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή εμπειρία
στον τομέα της χημικής ανάλυσης, όπως υγρή
και αέρια χρωματογραφία, είναι επιθυμητή αλλά
όχι απαραίτητη. Η εργασία σχετίζεται με την
χημική ανάλυση του καπνού του τσιγάρου και του

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

ηλεκτρονικού τσιγάρου σε διάφορες συνθήκες
και μπορεί να οδηγήσει και σε διδακτορικό
δίπλωμα. Ο τόπος εργασίας θα είναι σε κεντρικό
σημείο της Αθήνας, αλλά αναμένονται συχνές
μετακινήσεις στην Πάτρα. Η εργασία αυτή είναι
στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος
του οποίου η χρηματοδότηση είναι σε αναμονή
έγκρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το
βιογραφικό τους στο zervas@eap.gr (Ευθύμιος
Ζέρβας, Επίκουρος Καθηγητής, τηλ. 2610 – 367
566) μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2013.

Οκτώ θέσεις Μηχανικών 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:
•Engineering positions
•PCB Designer (f/m), Berlin
•Junior or Experienced CAE Stress Engineer
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(m/f) CFD / MBS, Munich
•Mechanical Engineer –Development &
Production department, Cyprus
•EPLAN Design Engineer (f/m), Zurich
•IT Specialists
•Embedded Designer Engineer, Eindhoven
•Test Manager Infotainment, Brunswick
•Software Engineer C++, South Wales
•Head of Development/ CTO, Rheinland-Pfalz
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ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
Από διάφορες ιδιωτικές
εταιρείες στην Ελλάδα
ζητούνται διπλωματούχοι
μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

•Η Business Effect ΑΕ. προσλαμβάνει ένα μηχανικό πληροφορικής. Ο ιδανικός υποψήφιος θα
πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ή Πληροφορικής Ανώτατης Σχολής, άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία
σε C# και SQL, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη
θέση, όρεξη για δουλειά
και επιθυμία για καριέρα.
Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
και συνεχή επαγγελματική
εκπαίδευση.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του
www.skywalker.gr
•Ένα στέλεχος για το τεχνικό τμήμα θα προσλάβει
n Eurogat, n οποία δραστηριοποιείται στην πώληση
μηχανών καφέ και εξοπλισμό
μπαρ. Ο νέος συνεργάτης θα
πρέπει να έχει ηλικία έως 35
ετών, δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου και δίκυκλου,
σπουδές Ηλεκτρολογίας ή
Μηχανολογίας, γνώσεις
Αγγλικών, χειρισμού ΜS
Office και προϋπηρεσία τεσσάρων ετών. Οι
υποψήφιοι μπορούν να
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τον
αντίστοιχο κωδικό (K-Service 008) στο fax: 2310
- 819639.
•Η «Doppler SA» θέλει να εντάξει στο δυναμικό
της ένα άτομο για τη θέση του μηχανικού παραγωγής, με έδρα στο Πολύκαστρο. Αποστολή
βιογραφικών στο kkhr@doppler.gr, με κωδικό
ΜΜ13.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νίκος Πέρπερας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Φρόσω Καβαλάρη
Γεώργιος Π. Καραλής
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

•Ζητείται πτυχιούχος (κατά προτίμηση) σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών για μερική απασχόληση στο τμήμα
HR της εταιρείας ‘’Jessica Kluge-International
Recruitment’’. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση
της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο
τουλάχιστον C1. Περισσότερες πληροφορίες :
Πολιούδη Μαρία τηλ. επικ. : 694 8195 955. Email:
mariapolioudi@kluge-recruitment.com
•H εταιρεία μουσικής τεχνολογίας Αccusonus
(http://www.accusonus.com) αναζητά για μόνιμη
εργασία έναν Μηχανικό για embedded software.
Βιογραφικά στο: info@accusonus.com.
•Το «ΠΛΑΙΣΙΟ» στην Αθήνα επιθυμεί να εντάξει
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

στο δυναμικό του έναν SAP business analyst.
Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών με κατεύθυνση την
Πληροφορική και η άριστη γνώση των αγγλικών.
Επιθυμητό είναι το μεταπτυχιακό σε business
και η εμπειρία στα συστήματα SAP (ERP,
CRM, BW). Η αποστολή βιογραφικών
γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://
corporate.plaisio.gr.
•Τα «Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Α.Ε.», που βρίσκονται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ζητούν να προσλάβουν έναν
πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό για την
κάλυψη της θέσης του υπεύθυνου
συντήρησης οχημάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
έχουν γνώση της ορθής
λειτουργίας και συντήρησης
σχολικών λεωφορείων, διαχείρισης προσωπικού και Η/Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.mandoulines.
gr και να συμπληρώσουν την
αίτηση πρόσληψης.
•H EUROPEAN DYNAMICS,
εταιρεία με ειδίκευση στην
Πληροφορική, Επικοινωνία και
Τεχνολογία ζητά system analyst.
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο
στην Πληροφορική, γνώση UML
XML και άριστη γνώση αγγλικών
και ολλανδικών. Βιογραφικά, αναγράφοντας τον
κωδικό STC/07/13, στο hr@eurodyn.com
•Η εταιρία «Aluminco Α.Ε.» ζητά να προσλάβει
έναν υπάλληλο τμήματος εξαγωγών. Απαραίτητα
Προσόντα: Πτυχίο Μηχανολογίας, προϋπηρεσία,
γνώση ξένης γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικό: hr@
aluminco.com.
•Σύμβουλο πώλησης για την Αττική αναζητά η
εταιρεία Καυκάς, η οποία δραστηριοποιείται στον
χώρο του Ηλεκτρολογικού Υλικού. Ο νέος συνεργάτης θα έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης
πελατών αλλά και της υποστήριξής τους μετά την
πώληση. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει
ηλικία από 22 έως 35 ετών, διετή τουλάχιστον
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας, γνώση χρήσης Πληροφοριακών
συστημάτων και γνώση αγγλικής γλώσσας. Άλλα
χαρακτηριστικά που απαιτούνται είναι η άνεση
στην επικοινωνία, η ομαδικότητα, η οργάνωση και
η διαχείριση χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
στο email: hr@kafkas.gr. Πληροφορίες: www.
kafkas.gr.
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ΔΠΘ

Μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Στα πλαίσια δύο νέων ερευνητικών προγραμμάτων
που έχουν εγκριθεί και πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ο
Τομέας Λογισμικού της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης αναζητά 2 επιστημονικούς συνεργάτες (1 θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή και μια θέση υποψήφιου διδάκτορα), για το
Συνεργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού για το Περιβάλλον,
στις παρακάτω περιοχές:
Domain Specific Programming Languages
Semantic Web, Knowledge Modelling
Service Oriented Systems
Open Big Data and Data Interoperability
Intelligent Software Systems
Requirements Engineering
Ο μετα-διδακτορικός ερευνητής αναμένεται να έχει
αναγνωρισμένη ερευνητική συνεισφορά σε κάποια από τις
παραπάνω περιοχές.
Ο υποψήφιος διδάκτορας αναμένεται να έχει πολύ καλό
υπόβαθρο στην επιστήμη των υπολογιστών και ενδιαφέρον
για πρωτότυπη έρευνα στις παραπάνω περιοχές.
Οι ιδανικοί υποψήφιοι για τη θέση πέρα των τυπικών
προσόντων, απαραίτητο είναι να έχουν διάθεση για διαθεματική έρευνα, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
εξαιρετική ευχέρεια στον προγραμματισμό υπολογιστών,
ομαδικό πνεύμα.
Εμπειρία σε εφαρμογές για το περιβάλλον, την οικολογία,
την κλιματική αλλαγή ή τη γεωργία θα θεωρηθεί επιπλέον
προσόν, αλλά δεν είναι απαραίτητη.
Και οι δύο θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης με διάρκεια
ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 2 χρόνια.
Για πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική μας ομάδα
δείτε: http://eco.logismi.co
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε το βιογραφικό σας
και ένα συνοδευτικό email στον Γιάννη Αθανασιάδη,
επίκουρο καθηγητή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, ΔΠΘ, στην διεύθυνση ioannis@
athanasiadis.info με τίτλο jobs-2013, μέχρι τις 20 Αυγούστου 2013.
• Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κέντρο
Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Ξάνθης», καλεί τους

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ήτοι:
1.Μία (1) Πρόταση ΠΕ Πληροφορικής. Διάρκεια Συμβάσεων: έως 31-12-2013 με δυνατότητα ανανέωσης έως τη
λήξη της πράξης. Καταληκτική ημερομηνία: 01/08/2013.
Πληροφορίες: τηλ. 25410 79430 και 79552
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο
Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»,
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς
σύναψη έως μία (01) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, ως εξής:
Μία (1) Πρόταση (ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής)
Διάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
έως τη λήξη της πράξης
Τόπος απασχόλησης: Ορεστιάδα
Καταληκτική ημερομηνία: 01/08/2013
Πληροφορίες: τηλ. 25410 79430 και 79552
•Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ– “3D OBJECT RETRIEVAL”, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, το Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος «ΚΛΕΨΥΔΡΑ» του Ε.Κ. «Αθηνά»
στην Ξάνθη (http://clepsydra.ipet.gr), θα διερευνήσει
νέες μεθοδολογίες για την αποτελεσματική ανάκτηση
τρισδιάστατων (3Δ) αντικειμένων, τη δημιουργία πρότυπων βάσεων 3Δ ψηφιοποιημένων αντικειμένων για την
εφαρμογή πειραμάτων ανάκτησης, την επεξεργασία της
υφής σε 3Δ αντικείμενα, κ.λπ.
Σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει μία (1) χρηματοδοτούμενη
θέση εξωτερικού συνεργάτη διάρκειας 2 ετών.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό χωρίς να είναι αναγκαίο, ο/η
υποψήφιος/α να έχει ενδιαφέρον για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης αρχίζοντας από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Καταληκτική ημερομηνία: 06/09/2013
Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ: +30-25410-79571
Ηλ. Ταχ: chamzas@ee.duth.gr

ΔΠΘ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Θέσεις ΔΕΠ για μηχανικούς
•Ανακοινώνεται η προκήρυξη για την
πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε Τμήματα του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως
εξής (Θέσεις στο «Διαύγεια»):
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομικών Κατασκευών
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό
αντικείμενο «Μεταλλικές και σύμμικτες
κατασκευές».
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών - Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων

Πληροφορικής
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό
αντικείμενο «Εφαρμοσμένος Αυτόματος
Έλεγχος».
Καταληκτική ημερομηνία: 31/10/2013
Πληροφορίες:
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: 2541079023
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 2541079018
•Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με την πράξη
του Πρύτανη αριθμ. 3278/13-05-2013, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 534/2205-2013/τ.Γ, προκηρύσσεται μία (1) θέση
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Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
αντίστοιχα ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
-Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Καθηγητή
και με γνωστικό αντικείμενο:
« Σύνθετα Υλικά ».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
λήγει στις 16/09/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων ( τηλ. 28210 37657).
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Νέο ρεκόρ ανεργίας στα τέλη του 2014
στην Ευρωζώνη
Σε νέο επίπεδο ρεκόρ αναμένεται να φθάσει η ανεργία στα
τέλη του 2014 στην Ευρωζώνη, ενώ οι νέοι θα συνεχίσουν να
πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που
δόθηκε στην δημοσιότητα.
Στην έκθεση, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει τις «σημαντικές και διευρυνόμενες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών» μελών του Οργανισμού. Ενώ η ανεργία αναμένεται να φθάσει ή ακόμη και να
είναι υψηλότερη από 28% σε Ισπανία και Ελλάδα, τις χώρες
που πλήττονται περισσότερο, στη Γερμανία, αντιθέτως, το
ποσοστό ενδέχεται να μειωθεί ακόμη και κάτω του 5%.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό της ανεργίας επίσης
εκτιμάται στην έκθεση ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω, κάτω
από το 7% στα τέλη του 2014.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση «Προοπτικές της απασχόλησης 2013», το μέσο ποσοστό της ανεργίας
στις 34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, τις πλουσιότερες του πλανήτη, δεν αναμένεται να «μειωθεί παρά μόνο ελαφρά» κατά
την διάρκεια των επόμενων 18 μηνών, από το 8% τον Μάιο
του 2013 στο 7,8% στα τέλη του 2014.
Συνολικά, περίπου 48 εκατ. πρόσωπα –ήτοι περίπου 16 εκατ.
περισσότερα από ό,τι το 2007, πριν από το ξέσπασμα της
οικονομικής κρίσης– δεν έχουν απασχόληση στην περιοχή
του ΟΟΣΑ, στους κόλπους του οποίου ανήκουν περίπου 20
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και οι χώρες της βόρειας Αμερικής, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή και το Ισραήλ.
Φέτος, ποσοστό ανεργίας κατώτερο του 5% καταγράφεται
σε μόλις πέντε κράτη: την Αυστρία, τη Νότια Κορέα, την
Ιαπωνία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.
«Οι κοινωνικές πληγές που προκάλεσε η κρίση πολύ απέχουν από το να επουλωθούν. Πολυάριθμες χώρες μέλη μας
είναι πάντοτε αντιμέτωπες με ένα αυξημένο και επίμονο
ποσοστό ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων», σημείωσε ο
Άνχελ Γκουρία, γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με
μια ανακοίνωση Τύπου του οργανισμού που τον επικαλείται.
Ο Γκουρία παρότρυνε τις χώρες μέλη του οργανισμού να
«διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους» για την αντιμετώπιση
του φαινομένου.
Στα τέλη του Μαΐου, οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ δεσμεύτηκαν
σε ένα «σχέδιο δράσης» για να «επιταχύνουν» τις προσπάθειές τους να «αντιμετωπίσουν την αυξημένη ανεργία των
νέων και να ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα»,
π.χ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτοντας πόρους για νέους
άνεργους, ή λαμβάνοντας μέτρα για να μειωθεί η εγκατάλειψη των σπουδών.
Ο ΟΟΣΑ σημείωσε ότι το ποσοστό της ανεργίας των νέων
συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα «επίπεδο δίχως προηγούμενο» σε πολυάριθμες χώρες, αρχής γενομένης από αυτές
της νότιας Ευρώπης: πάνω από 60% στην Ελλάδα, 55% στην
Ισπανία, περί το 40% στην Ιταλία και στην Πορτογαλία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βραβείο πολιτιστικής
κληρονομιάς
Europa Nostra 2014
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΜΚΟ
Europa Nostra ανακοίνωσαν πρόσφατα
την πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για το βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Europa
Nostra 2014.
Για να είναι επιλέξιμα για το βραβείο, τα
σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών. Οι νικητές επιλέγονται από
ειδικές, ανεξάρτητες κριτικές επιτροπές
σε τέσσερις κατηγορίες:
Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Έρευνα
Ειδικές υπηρεσίες διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς από άτομα και/ή
οργανώσεις
Εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση.
Το βραβείο μπορούν να το διεκδικήσουν τοπικές κοινότητες, εθελοντές,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχιτέκτονες,
ΜΜΕ και άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά
από τις 37 χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα «Πολιτισμός» της ΕΕ [τα
27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Λιχτενστάιν και Νορβηγία), υπό
προσχώρηση και υποψήφιες για ένταξη

στην ΕΕ χώρες (Κροατία, Τουρκία,
Ισλανδία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο)
και πιθανές υποψήφιες χώρες (Σερβία,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Αλβανία)].
Η Επιτροπή διαθέτει για το βραβείο
200.000 ευρώ (60% του συνολικού
προϋπολογισμού). Η Europa Nostra
αναλαμβάνει να καλύψει τον υπόλοιπο
προϋπολογισμό. Η συμβολή της Επιτροπής καλύπτει τη διαδικασία επιλογής,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
ταξιδιού και διαμονής για τα μέλη των
κριτικών επιτροπών, των δραστηριοτήτων προβολής, περιλαμβανομένων των
δημοσιεύσεων, και των δαπανών που
αφορούν την ίδια την τελετή.
Εξειδικευμένες κριτικές επιτροπές
που απαρτίζονται από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την
Ευρώπη αξιολογούν τα σχέδια που
ορίστηκαν στις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες βραβείων. Οι νικητές λαμβάνουν
αναμνηστική πλάκα ή έπαθλο. Οι έξι
νικητές Grand Prix λαμβάνουν επίσης
10.000 ευρώ ο καθένας.
Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων
φορέων υποβάλλονται μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2013.
Aναλυτικότερα: http://europedirect.
duth.gr

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Εμπειρογνώμονας Πληροφορικής
για την παροχή έργου
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος -Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και
συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 1.1 «Συστημικές Παρεμβάσεις»,
σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης «Ενιαίο Σύστημα
Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής
Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων
ΔΒΜ» - Οριζόντια Πράξη, Υποέργο
4 με τίτλο «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής
επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

ΔΒΜ», με τη συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, προτίθεται να συνάψει
μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με
Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής για
την παροχή έργου στο πλαίσιο της
Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας
των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν προτάσεις.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προτάσεων; 07/08/2013 και ώρα
12:00 μ.μ.
Πληροφορίες: http://www.eoppep.
gr/index.php/el/contests
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

13 τεχνικοί και διοικητικοί
Δεκατρείς θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού «ανοίγουν» στην Παγκόσμια Τράπεζα (World
Bank) για την κάλυψη αναγκών του διεθνούς οργανισμού στην Ινδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο
Πακιστάν, στη Νιγηρία και στην Γκάνα.
Ειδικότερα στην Ινδία, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός θέσεων -έξι στο σύνολο τους-,
θα καλυφθούν μία θέση Systems Engineering
Officer - Basis Operations, μία θέση Systems
Engineering Associate - Desktop Engineer, μία
Systems Engineering Associate - Web Security,
μία Link Officer/Link Project Manager, μία Senior
Finance Assistant και μία θέση Business Solutions
Analyst.
Οι τέσσερις θέσεις που αντιστοιχούν στις Ηνωμένες

ΔΗΜΟΙ:

Μηχανικοί με οκτάμηνες συμβάσεις

Έναν ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών πρόκειται να προσλάβει μεταξύ άλλων ως εποχικό προσωπικό ο Δήμος
Φιλοθέης – Ψυχικού, που θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης
διάρκειας.
Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο του ηλεκτρολόγου
μηχανικού ή ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού,
η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η αποδεδειγμένη
γνώση Η/Υ στα τρία βασικά αντικείμενα (world, excel,
internet).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ΕΜΠ:

Πολιτείες κατανέμονται στις ειδικότητες: Online
Communications, Senior Health Economist/Health
Specialist, Senior Enterprise Information Officer και
Senior Energy Economist.
Στο Πακιστάν θα προσληφθεί ένας εργαζόμενος ειδικότητας Senior Nutrition Specialist, ενώ οι θέσεις
στη Νιγηρία και την Γκάνα κατανέμονται -από μίασε δύο Senior Energy Specialists.
Η αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έχει ήδη
ξεκινήσει και θα έχει ολοκληρωθεί μεταξύ 16 και 29
Ιουλίου, αναλόγως ειδικότητας.
Ιστοσελίδα του φορέα: http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMD
K:23122244~menuPK:8680050~pagePK:8454306~
piPK:734 5678~theSitePK:8453353, 00.html

ρούν να καλούν στα τηλέφωνα: 213 2014759-722.
•Με νέους συμβασιούχους θα ενισχυθεί για οκτώ
μήνες ο Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
και ένας ΠΕ Πληροφορικής.
Η προκήρυξη έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και εντός των
ημερών θα ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24223
502217.

Θέση άμισθου υποψήφιου Διδάκτορα

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ προκηρύσσει
μία (1) θέση άμισθου υποψήφιου Διδάκτορα, για τον
Τομέα IV «Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών» στη γνωστική περιοχή:
«Τεχνολογίες Περιβάλλοντος»
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ο κάθε υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά:
1. Να είναι κάτοχος διπλώματος Χημικού Μηχανικού ή

Γεωπόνου.
2. Να γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
3. Να αποδεχθεί το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής στην περιοχή που προκηρύσσεται.
Καταληκτική ημερομηνία: 26/7/2013
Πληροφορίες: 2107723268
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://acadinfo.central.ntua.gr

Μηχανικός με ειδίκευση σε θέματα
περιβαλλοντικής πληροφορικής

ΕΜΠ: 

Το εργαστήριο Υδρολογίας της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών ΕΜΠ, ενδιαφέρεται να προσλάβει μηχανικό/προγραμματιστή με ειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής πληροφορικής για την ανάπτυξη διαδικτυακού
συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για θέματα διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Η θέση είναι για 3 χρόνια, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος (FP7) σε
συνεργασία με μεγάλα παν/μια, εταιρείες και ερευνητικά
κέντρα στην Ευρώπη και την Ασία.
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ntua.gr
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τρεις Μηχανικοί Πληροφορικής
Έναν υπάλληλο ειδικότητας Senior
Software Engineer θα εντάξει στο
δυναμικό της η Profile Α.Ε., στο
πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Ο νέος συνεργάτης θα προσληφθεί
με σύμβαση έργου (6μηνη ή έτους
που μπορεί να επεκταθεί) ή με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία με πέντε έτη κατ’ ελάχιστο
σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία Πληροφορικής με σημαντική δραστηριότητα σε ανάπτυξη λογισμικού, αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση
και ανάπτυξη μεγάλων συστημάτων
πληροφορικής και ευχέρεια σε μεθόδους σχεδίασης και ανάπτυξης κατά
OOP, στην ανάπτυξη n-tier συστημάτων, ιδεατά σε συστήματα real time.
Επιπλέον, ο κατάλληλος υποψήφιος
θα πρέπει να έχει, μεταξύ άλλων,
γνώση και εμπειρία Delphi, πολύ
καλή γνώση διαχείρισης και ανάπτυξης σε industry standard RDBMS,
ιδιαίτερα MS SQL και transact-SQL
και διαχείριση σημαντικών μεγεθών
κώδικα και data, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

τους. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο
περιβάλλον εργασίας και ιδιωτική
ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους αναφέροντας τον κωδικό ειδικότητας SSE
στην παρακάτω διεύθυνση (υπόψη Δ/
νσης Ανθρώπινου Δυναμικού) Profile
Α.Ε. Λ. Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη
171 21, στο Fax: 210 9301222 ή στο
e-mail: hr@profilesw.gr.
Εναν IT Service Desk Manager
αναμένεται να προσλάβει στο πλαίσιο
της ανάπτυξής της η εταιρεία Leroy
Merlin, η οποία ανήκει στον γαλλικό
όμιλο ADEO και έχει 69.000 συνεργάτες. Ο κάτοχος της θέσης θα
πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής / μεταπτυχιακό, τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε διοίκηση
ομάδας σε αντίστοιχη θέση ευθύνης,
άριστη γνώση Αγγλικών, ικανότητα
επικοινωνίας και οργάνωσης, ενώ
η γνώση Γαλλικών θα εκτιμηθεί.
Ακόμη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
έχουν καλές γενικές γνώσεις στην
Πληροφορική και πιο συγκεκριμένα:
Desktops και servers σε περιβάλλον
Windows και Linux, δίκτυα, τηλεφωνία IP, ασφάλεια συστημάτων
(backup, firewall, antivirus) και γνώ-

ση SLA και διαδικασιών ITIL.
Η εταιρεία προσφέρει εξαιρετικό
περιβάλλον εργασίας σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, ελκυστικό πακέτο αποδοχών και επιπλέον
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Πληροφορίες για την εταιρεία και τις
θέσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική
σελίδα www.leroymerlin.gr.
Super Markets Καραγιάννης.
Μία θέση Php Developer σε κατάστημά τους στη Λακωνία επιθυμούν
να καλύψουν τα Super Markets
Καραγιάννης.
Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει να
έχει πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ και άριστη γνώση
PHP, HTML , CSS, JAVASCRIPT,
SQL , MYSQL.
Για τη θέση αυτή απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο χρόνων σε
web-development, ενώ επιθυμητές
είναι οι γνώσεις Joomla και άλλων
Open Source εργαλείων, καθώς
και οι γνώσεις σε σχεδιασμό social
media campaigns, Analytics.
Η εταιρεία παρέχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μισθό, ασφάλιση και μπόνους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστέλλουν το βιογραφικό τους
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
viografikanew@gmail.com

HSBC

Στελέχη Η/Υ για Καναδά - ΗΠΑ
Δεκάδες θέσεις εργασίας προσφέρει μέσα στο καλοκαίρι η HSBC
Καναδά για τα γραφεία της στον
Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι θέσεις αφορούν εργαζομένους
υψηλών προσόντων, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών μεταξύ άλλων
στην πληροφορική και τον προγραμματισμό, οι οποίοι θα επιλεγούν για
μόνιμη απασχόληση.
Οι υποψήφιοι, πέραν των τυπικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν, θα
«κριθούν» βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, όπως η ικανότητά τους
να επικοινωνούν αποτελεσματικά με
όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας και
οι ηγετικές και επικοινωνιακές τους
δεξιότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τις προσφερόμενες
θέσεις, τον τόπο απασχόλησης, τις
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που θα

αναλάβει το νέο προσωπικό, αλλά και
αναλυτικές πληροφορίες για την αποστολή βιογραφικών, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να πλοηγηθούν στην επίσημη
ιστοσελίδα της HSBC, https://hsbc.
taleo.net/careersection/external/
moresearch.ftl?lang=en.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ορισμένες από τις θέσεις:
Θέση: Consultant Business Systems
Περιοχή: Μπάφαλο
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών ή ισοδύναμη εργασιακή
εμπειρία στην Πληροφορική ή άλλο
συναφές αντικείμενο ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία διάρκειας
τουλάχιστον πέντε ετών σε τεχνική
ειδικότητα, εξειδικευμένη εμπειρία
στον προγραμματισμό και στις γλώσσες βάσεων δεδομένων (database
languages) και στις τεχνικές σχεδιασμού εφαρμογών συστημάτων, απο-
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δεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή
πολλαπλών τεχνολογιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κωδ. θέσης: 00002VYB
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών έως
τις 17 Αυγούστου στην ιστοσελίδα
https://hsbc.taleo.net/careersection/
external/jobdetail.ftl
Θέση: Head of Management Services
- Software Delivery
Περιοχή: Φλόριντα
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών, κατανόηση των διαδικασιών management και της εφαρμογής
τους στον χρηματοοικονομικό τομέα,
εμπειρία στον κλάδο του IT Process
Management.
Κωδ. θέσης: 00002X2D
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών έως
την 1η Αυγούστου στην ιστοσελίδα
https://hsbc.taleo.net/careersection/
external/jobdetail.ftl.
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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 μηχανικό καυσίμων αεροσκαφών θα
εντάξει στο δυναμικό της η «Amec» στο Καϊζερσλάουτερν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό ως
μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, επταετή προϋπηρεσία σε έργα κατασκευών, άριστη γνώση αγγλικών
και καλή γνώση της χρήσης του MS Office. Υποβολή
βιογραφικών στο: www.amec.com/careers/graduates.
htm με κωδικό «13991BR».
ΔΑΝΙΑ: Πολιτικούς μηχανικούς για έργα υποδομών
σε Άαρχους, Άαλμποργκ και Χόλστερμπρο αναζητά η
εταιρεία «NIRAS». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν
πτυχίο αντίστοιχο, τετραετή προϋπηρεσία σε εταιρείες
μηχανικών συμβούλων ή κατασκευών, άριστη γνώση της
δανικής και άδεια οδήγησης. Υποβολή βιογραφικών στο:
http://www.niras,dk/Job/Ledige-job/JobVacancy.aspx?
lang=da&joblistId=1&JobOfferInstanceId=81.
ΣΟΥΗΔΙΑ: Με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα ενισχυθεί
το δυναμικό της εταιρείας «Volvo Group» στο Γκέτεμποργκ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο
αντίστοιχο, γνώση διαγραμμάτων και σχεδίου και εφαρμογών ασφαλείας, άριστη γνώση της αγγλικής και καλή
γνώση της σουηδικής. Υποβολή βιογραφικών έως τις
2 – 9 – 2013 στο: www.volvogroup.com/group/global/
engb/career/Pages/career.aspx, με κωδικό «34109BR».
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται
στον τομέα λύσεων υποδομής στο Μόναχο θα προσλάβει έναν τεχνικό σύμβουλο. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών,
πολύ καλή γνώση των γλωσσών Java ή και C++ , άριστη
γνώση της γερμανικής και της αγγλικής, ενώ επιθυμητή
χαρακτηρίζεται η γνώση τεχνολογιών Middleware, βάσεων δεδομένων, συστημάτων ERP και πρωτοκόλλων
διαδικτύου. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ
65.000 και 95.000 ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται στο:
jobs@lpms.de.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Έναν μηχανικό έργου θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία πετρελαίου «Shell» στο Στάβανγκερ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο στη Μηχανική,
προϋπηρεσία στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού
αερίου, πείρα ως μηχανικοί έργου, εξοικείωση με το
σχεδιασμό και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται ως τις 8 – 8 – 2013 στο: http://www.
shell.com/global/aboutshell/careers/professionals/jobsearch.html, με κωδικό θέσης «Ε37378».
ΔΑΝΙΑ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό θα προσλάβει η
εταιρεία «Vestas Technology & Service Solutions»
στο Άαρχους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν
μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, τουλάχιστον
διετή προϋπηρεσία, προσανατολισμό στην επίλυση προβλημάτων και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά
αποστέλλονται ως τις 12-8-2013 στο: http://www.vestas.
taleo.net/careersection/global_external/jobdetail.ftl.
ΚΥΠΡΟΣ: Με δύο πολιτικούς μηχανικούς πρόκειται να
ενισχυθεί το δυναμικό εταιρείας που δραστηριοποιείται
στον τομέα παροχής συμβουλών μηχανικής στη Λεμεσό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο
της ειδικότητας, διετή προϋπηρεσία και άδεια οδήγησης
τύπου Β. Οι μηνιαίες αποδοχές ορίζονται στα 1.000
ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: nicol@NandA.
com.cy.
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Με έναν μηχανικό διαδικασιών πρόκειται να ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας
«Amec» στο Αμπερντίν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
έχουν πτυχίο μηχανικού, προϋπηρεσία σε εταιρείες
πετρελαίου και αερίου, τεχνικές γνώσεις, εμπειρία στον
έλεγχο ποιότητας, γνώση των τελευταίων μεθόδων
ανάπτυξης σε αντίστοιχες βιομηχανίες. Βιογραφικά
υποβάλλονται στο: http://www.amec.com/careers.htm,
με κωδικό θέσης «9535BR».
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Τρεις μηχανικούς αυτοματισμού θα απορροφήσει εταιρεία εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, προϋπηρεσία, γνώση
σχεδιασμού και ελέγχου των συστημάτων σχεδιασμού,
γνώση ανάπτυξης και δοκιμής του λογισμικού PLC για
μηχανές και συστήματα υπεράκτιων αντλιών πετρελαίου
και γνώση νορβηγικών και γερμανικών. Προσφέρονται
ταχύρρυθμα μαθήματα νορβηγικών. Ο μισθός ανέρχεται
στα 56.900 με 86.000 ευρώ μεικτά. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: info@btc-rostock.de.
ΙΝΔΙΑ: Με την πρόσληψη ενός project manager θα
ενισχυθεί κατασκευαστική εταιρεία στο Δελχί. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανικού,
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση κανόνων
δόμησης, επαγγελματική εμπειρία σε χώρες της Ασίας
ή της Μέσης Ανατολής και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο καθαρός μηνιαίος μισθός ορίζεται στα 8.060
ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του: http://
www.gulftalent.com/home/Project-Manager-jobs-inIndia-127141.html.
ΜΑΛΑΙΣΙΑ: Μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία της
Μαλαισίας πρόκειται να προσλάβει έναν μηχανολόγο
μηχανικό. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο
αντίστοιχο της ειδικότητας, έως οκταετή προϋπηρεσία,
γνώση της υδροηλεκτρικής ενέργειας και άριστη γνώση
της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του:
http://www.gulftalent.com/home/ElectromechanicalCoordinator-Hydropower-Malaysia-jobs-inMalaysia-127679.html.
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Διεθνής κατασκευαστική εταιρεία
στη Σαουδική Αραβία θα προσλάβει έναν πρότζεκτ
μάνατζερ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο
πολιτικού μηχανικού με επιθυμητό τίτλο σπουδών στον
τομέα διαχείρισης έργων, πολύ καλή γνώση της αραβικής, προϋπηρεσία άνω των 15 ετών και εμπειρία στις χώρες του Κόλπου. Ο μηνιαίος μισθός κυμαίνεται μεταξύ
7.676 και 11.515 ευρώ. Βιογραφικά υποβάλλονται στο:
http://www.bayt.com/en/job/project-manager-globalcontractor-ksa-2674612/.
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Υποτροφίες σε Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ σε εκτέλεση της
Διαθήκης της αποθανούσης Μαρίας
Χας Στυλ. ΒAΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΚΑΛΕΙ τους
ενδιαφερόμενους Διπλωματούχους
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανεξάρτητα
από το έτος αποφοίτησής τους από το
Ίδρυμα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση
για τη χορήγηση της Υποτροφίας στη
Μνήμη «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ακαδ. έτους 2013-2014, της οποίας
το αντικείμενο και οι προϋποθέσεις
έχουν ως εξής:
1.Μεταπτυχιακές Σπουδές στην ειδικό-

τητα της πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο
της Αγγλίας σε ένα Έλληνα υπήκοο
απόφοιτο της Αρχιτεκτονικής Σχολής
του Ε.Μ.Π. που έχει λάβει το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, ανεξάρτητα του
έτους αποφοιτήσεως.
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Δίπλωμα, την υποτροφία λαμβάνει εκείνος
που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και
έχει ήδη εμπειρία στην Αρχιτεκτονική
εργασία.
Η επιλογή γίνεται ετησίως, όσο είναι και
η διάρκεια της υποτροφίας. Η υποτροφία δύναται να παραταθεί κατά ένα
έτος. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχε-

ται στα 600€ μηναίως (μεικτά).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών λήγει στις 20
Σεπτεμβρίου 2013. Μετά τη λήξη της
προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του /
της δικαιούχου.
Για περισσότερες πληροφορίες και
κατάθεση των δικαιολογητικών να
απευθυνθείτε στη: Δ/ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ -ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Κα. Β. Μπαλαμπάνη - Τηλ. 210 772 1951, Κα. Κ.
Κουκουτσίδη – Τηλ. 210772 1927.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταπτυχιακά στη «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον»
Το Τμήμα, το οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
(ΦΕΚ Αρ. 119/28-05-2013, τ.Α΄) του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνει
και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον».
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ή και Διδακτορικού Διπλώματος (ΦΕΚ Αρ. 373/31-03-2003,
τ.Β΄).
Απευθύνεται σε Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, Μηχανικούς Μεταλλείων -Μεταλλουργούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς
Περιβάλλοντος, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς,
Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Γεωλόγους,
Χημικούς, Φυσικούς, Μαθηματικούς και άλλες συναφείς ειδικότητες
Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mred.tuc.gr/fileadmin/users_data/mred/Programma_

spoudon/Odigos_PMS_2012-13_-_April_2013.pdf.
Η Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών βρίσκεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mred.tuc.gr/p052.htm#a04.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά, Κρήτη) μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου
2013 τα δικαιολογητικά τους.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Γεωρ. Χρηστίδη
(Καθηγητή, Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών) (τηλ.: 28210-37622,
e-mail: christid@mred.tuc.gr) και από τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (τηλ: 28210-37645, 37620, Fax: 28210-69554).
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο διαδίκτυο είναι www.
mred.tuc.gr. Επόμενη προκήρυξη προγραμματίζεται με καταληκτική
ημερομηνία περί το τέλος Ιανουαρίου 2014 και θα αφορά στο εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική
Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσε
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή
φοιτητών στο διδακτορικό πρόγραμμα Πληροφορικής για το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
Καταληκτική ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

EFSA:

να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα, τηλ: 26510-07921, κα
Ελένη Γκότοβου), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος
(http://www.cs.uoi.gr), όπου υπάρχει και ο κανονισμός
μεταπτυχιακών σπουδών.

Ανοικτές θέσεις στην Ασφάλεια Τροφίμων

Τέσσερις «ανοικτές» θέσεις επιστημόνων προσφέρει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) με συμβάσεις αορίστου
και ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: Environmental Risk Assessment Team Leader, για την οποία βιογραφικά θα αποστέλλονται έως τις 29 Αυγούστου και Senior Administrative Assistant, για την οποία βιογραφικά θα αποστέλλονται
έως και τις 9 Σεπτεμβρίου. Ο ευρωπαϊκός φορέας απευθύνει επίσης ανοικτή πρόσκληση για την πρόσληψη Εθνικών Επιστημόνων για την εκπαίδευση προσωπικού. Για πληροφορίες και την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής, http://www.efsa.europa.eu/en/jobs/vacancies.htm
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