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Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΠΡΩΤ.Α.» και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλούν ωφελούμενους για συμμετοχή στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης» της Δράσης 7 «Τοπικά
Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις
Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές
Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην
Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».
Το Σχέδιο Δράσης έχει στόχο την κινητοποίηση
και ενδυνάμωση των τοπικών φορέων της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου και τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης ανέργων, μέσω της εξειδικευμένης διάγνωσης των τοπικών αναγκών και της
ανάδειξης των ιδιαιτέρων τοπικών αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης,
Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ανάμεσα στις κατηγορίες ανέργων οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης είναι:
•20 Νέοι Επιστήμονες, Μηχανικοί και Περιβαλλοντολόγοι, Απόφοιτοι/ες Πολυτεχνικών Σχολών με
προϋποθέσεις.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις κατά τόπους
διευθύνσεις των Δήμων μέχρι 31/5/2012
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του

ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα και
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο Δράσης
στο link http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_
include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=63&tar
getPage=14&lang=el#1093
Περισσότερες πληροφορίες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής
Θεσσαλονίκης 1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου, Κέντρο
Χρυσοχοΐας, κτίριο 9 Αρμόδιο πρόσωπο: κα Πήτα
Ελευθερία Τηλ. Επικοινωνίας: 2310.463930, Fax:
2310486203, e-mail: info@anatoliki.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO)

Έως 200 μηχανικοί για το 2013
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
(EPO) προτίθεται να προσλάβει 200 μηχανικούς,
επιστήμονες και μαθηματικούς το 2013.
Η εργασία περιλαμβάνει την αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, την ανάλυση εγγράφων, επικοινωνία προφορικά και γραπτά με τους
υποψηφίους των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των
δικηγόρων τους, καθώς και τη λήψη αποφάσεων
ως προς τη χορήγηση των αιτήσεων για διπλώματα
ευρεσιτεχνίας.
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Η αμοιβή περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό βασικό
μισθό, και μπορεί να συμπληρώνεται από διάφορα
επιδόματα, ανάλογα με την προσωπική κατάσταση
του εργαζομένου και την οικογενειακή κατάσταση.
Οι μισθοί και τα επιδόματα καλύπτονται από το
εσωτερικό φορολογικό σύστημα του Γραφείου και
απαλλάσσονται από τον εθνικό φόρο εισοδήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες και online αίτηση:
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/
examiners.html
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ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις για μηχανικούς
στον ιδιωτικό τομέα

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

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για
μόνιμη εργασία ως εξής:
•Η εταιρεία info METRICS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ στα πλαίσια του έργου WiFoSAK αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με τα παρακάτω προσόντα:
κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ηλεκτρολόγου μηχανικού. Kάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της ανάλυσης σήματος και της μοντελοποίησης και ανάλυσης
στοχειστικών συστημάτων. Αποστολή βιογραφικών στο
mail: info@infometrics.gr Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» ΕΣΠΑ
20072013 - Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο
•Στην ανάπτυξη και τη διαχείριση του εμπορικού της
δικτύου εντός Αττικής και πανελλαδικά μέσω franchise
προχωράει η ΤΕΜΠΑ αναζητώντας μηχανολόγους
πωλήσεων. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι
μηχανολόγοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, να διαθέτουν 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία θέρμανσης (ζεστών
νερών χρήσης και ηλιακής ενέργειας), καλή γνώση
Autocad και Πληροφορικής, δυνατότητα ταξιδιών
εκτός Αττικής, πελατοκεντρική αντίληψη, ευχέρεια
επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα εργασίας, άριστη γραπτή
και προφορική επικοινωνία, καλή γνώση αγγλικών και
ηλικία έως 40 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο www.
tempa.gr.
•ΖΗΤΕΙΤΑΙ σχεδιαστής Ναυπηγός Μηχανικός ή Μηχανολόγος μηχανικός να έχει σχέση με τη ναυπηγική
βιομηχανία, ειδικευμένος στην τρισδιάστατη σχεδίαση με τη χρήση του προγράμματος 3D Invertor της
Autodesk. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr
•Η εταιρία Netsign Πληροφορική Ο.Ε. (επίσημος συνεργάτης cyta), η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο
- επισκευή Η/Υ, υπηρεσίες πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, μηχανογράφηση εταιριών, καθώς και στην κατασκευή ιστοσελίδων, επιθυμεί να προσλάβει: Κοπέλα η
οποία θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα την γραμματειακή
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

υποστήριξη καθώς και την προώθηση προϊόντων και
υπηρεσιών. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
σχετικό με την Πληροφορική, τις Τηλεπικοινωνίες ή
συναφές αντικείμενο. Ηλικία έως 35 ετών. Να διαθέτει
κάρτα ανεργίας. Πάρα πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ
(MS Office, Windows). Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές
ικανότητες. Άριστη ικανότητα επικοινωνίας. Καλή γνώση
Αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε
ανάλογη θέση. Γνώση στην υποστήριξη και κατασκευή
ιστοσελίδων. Καταληκτική ημερομηνία: 30/04/2013.
Αποστολή βιογραφικών: info@netsign.gr
•Έναν τοπογράφο μηχανικό και έναν GIS/
Geomatics Unit Leader, ζητά η εταιρεία «Epsilon».
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, γνώση ESRI/ArcGIS, INSPIRE, OGC,
ISO, προϋπηρεσία τεσσάρων ετών σε αντίστοιχη θέση
και εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων για έργα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Βιογραφικά στο: secretary1@
epsilon.gr. Τηλέφωνο: 210-6898615. Διεύθυνση: Μονεμβασιάς 27, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι.
•Η εταιρεία μελέτης κατασκευών «ΑΝΑΔΟΜΩ ΟΕ»
ζητά να προσλάβει μια πολιτικό μηχανικό ηλικίας 25 έως
30 ετών με δικαίωμα υπογραφής. Απαραίτητα προσόντα
είναι το πτυχίο Πολυτεχνείου, ο αριθμός μητρώου ΤΕΕ,
η κατοχή αυτοκινήτου ή μηχανής. Η προϋπηρεσία σε
μελέτες – εργοτάξιο θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο: info@anadomo.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2311 241508-7.
•Η ναυτιλιακή εταιρεία ALLSEAS MARINE S.A. που
έχει τα γραφεία της στη Βούλα, θέλει να εντάξει στο
δυναμικό της έναν πεπειραμένο τεχνικό επιμελητή, με
πτυχίο ΑΕΙ Ναυπηγού Μηχανολόγου, πολύ καλή γνώση
της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Το προσόν που θα κάνει τη διαφορά
είναι η προϋπηρεσία πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση. Η
εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
και άριστο περιβάλλον εργασίας. Οι υποψήφιοι μπορούν
να στέλνουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: humanresources@allseas.gr.
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Πέντε μηχανολόγοι ή Μηχανικοί Η/Υ
με συμβάσεις έργου
• Ένα (1) Άτομο: Με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού &
Μηχανικού Υπολογιστών ο οποίος θα απασχοληθεί στη
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-4- 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει
να απευθύνονται στην κα Μελίνα Γιαμαλάκη, τηλ. 2107722289,ώρες 09:00 – 13:30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση melina@esd.ece.ntua.gr.
Επίσης ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου
Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση απευθύνει πρόσκληση
για σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
•Έναν ΠΕ Πληροφορικής με δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικού Η/Υ.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-4- 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να
απευθύνονται στην κα Θάνου Μαρία τηλ. 210-7722267,
ώρες 09:00 – 13:30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mthanou@central.ntua.gr.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ «Μελέτη και Ανάλυση Ιατρικών
Δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές ανατομικής και
λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI/DTI/fMRI):
Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την ακτινοθεραπεία του
εγκεφάλου», κωδικό ΜIS 380151, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1124
και Συντονιστή τον Καθηγητή Νικόλαο Ουζούνογλου, η
οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
απευθύνει πρόσκληση για σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
• Ένα (1) Άτομο: Υποψήφιο Διδάκτορα με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ο οποίος
θα απασχοληθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών στο ΕΜΠ.
• Ένα (1) Άτομο: Μεταδιδακτορικό Ερευνητή με Δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ο
οποίος θα απασχοληθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.
• Ένα (1) Άτομο: Υποψήφιο Διδάκτορα με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ο οποίος
θα απασχοληθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

ΑΠΘ:

Πολιτικός μηχανικός με σύμβαση έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γεωμηχανική και περιβάλλον της γεωλογικής αποθήκευσης CO2», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ
2007-2013) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Θαλής,
με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ευριπίδη Παπαμίχο,

καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.,
προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 5 μηνών
(με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)
και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με
σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
1 Εργαστηριακός Συνεργάτης με δίπλωμα πολιτικού μηχανικού. Καταληκτική ημερομηνία 29-4-2013
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995972.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηχανικός με σύμβαση έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου
«mainDSS: Διαλειτουργικό και ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη συντήρηση στο μεταποιητικό τομέα» του μέτρου/δράσης Eureka-Eurostars με ΕΥ
τον κ. Μπακούρο Ιωάννη, ενδιαφέρεται για τη σύναψη
μίας σύβασης έργου διάρκειας 2 μηνών με δυνατότητα
ανανέωσης με έναν εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο τον ορισμό των κριτηρίων τεχνοδιάγνωσης για
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

καταγραφή του επιπέδου συντήρησης και τον ορισμό
και σχεδιασμό οντολογίας συντήρησης κατάλληλη για
τον τομέα βιομηχανικής συντήρησης με μοντελοποίηση
ως προς τα στοιχεία υποδομής που σχετίζονται με τη
συντήρηση:
1 ΠΕ Μηχανικού/ Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση
Παραγωγικών Συστημάτων
Καταληκτική ημερομηνία: 25/04/2013
Πληροφορίες: 2461056440
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Σε χαμηλά ποσοστά παραμένει η μερική
απασχόληση
Το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό (7,7%) μερικής απασχόλησης στην Ευρωζώνη, είχε η Ελλάδα το 2012, έναντι 21,4%, στην
Ευρωζώνη και 19,9%, στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Το 2012 στην ΕΕ υπήρχαν 43 εκατομμύρια μερικώς απασχολούμενοι, εκ των οποίων τα 9,2 εκατομμύρια (21,4%), δήλωσαν
ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να απασχοληθούν περισσότερες ώρες.
Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο στην
ΕΕ (66%) και ακολουθούν η Ισπανία (55%), η Λετονία (53%) και
η Κύπρος (50%).
Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό ημιαπασχολουμένων, που
επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να απασχοληθούν περισσότερο,
καταγράφεται στην Ολλανδία (3%), όπου το ποσοστό ημιαπασχόλησης είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.
Η Ολλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό ημιαπασχόλησης
στην ΕΕ (49,8%) και ακολουθούν Βρετανία (27%), Γερμανία και
Σουηδία (26,5%), Δανία (25,7%), Αυστρία (25,5%) και το Βέλγιο
(25%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης στην ΕΕ καταγράφονται σε Βουλγαρία (2,4%), Σλοβακία (4,1%), Τσεχία (5,7%),
Ουγγαρία (7%) και Ελλάδα (7,7%).

EΛΛΑΔΑ

Κάτω απ’ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
το ποσοστό πτυχιούχων
Αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται το
ποσοστό των νέων Ελλήνων που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε
η Κομισιόν. Ειδικότερα, το ποσοστό των νέων μεταξύ 30 και
34 ετών στη χώρα μας που είχαν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανερχόταν στο τέλος του 2012 σε 30,9%
έναντι 35,8% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Ο δεσμευτικός στόχος για τη χώρα μας είναι μέχρι το 2020 το 32% του
πληθυσμού της να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, τείνει να δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εκπαίδευση
στη χώρα μας, με τις γυναίκες να υπερτερούν σημαντικά. Πιο
συγκεκριμένα, το 34,2% των νέων γυναικών έχουν ολοκληρώσει
πανεπιστημιακές σπουδές, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 27,6%. Πάντως, σε γενικές γραμμές
το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα αυξάνεται παρά την κρίση, αφού το 2005 ήταν 25,3%
και το 2010 28,4%.
Σύμφωνα πάντα με τη Eurostat, οι πιο «μορφωμένοι» νέοι
Ευρωπαίοι είναι οι Ιρλανδοί (51,1% απόφοιτοι πανεπιστημίου),
οι Κύπριοι (49,9%) και οι Λουξεμβούργιοι (49,6%), ενώ τα
χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
καταγράφονται στην Ιταλία (21,7%) και τη Ρουμανία (21,8%).
Σε ό,τι αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τα
ποσοστά των νέων 18 έως 24 ετών που έχουν ολοκληρώσει
μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μεν
χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή 11,4% (μ.ο.
Ε.Ε. 12,8%), αλλά υπολείπεται των στόχων που έχει θέσει η
χώρα μας (9,7%).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ
που αφορούν τους μηχανικούς

Σειρά Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
ανακοίνωσαν την προκήρυξη θέσεων
Διδακτικού προσωπικού που αφορούν
διπλωματούχους μηχανικούς. Ειδικότερα:

ΔΠΘ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για την
πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε Τμήματα του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως
εξής (Θέσεις στο «Διάυγεια») :
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών
-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μάθηση
και Προσαρμοστικά Συστήματα».
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Ανάλυση και Προσομοίωση
Υδατικών Πόρων».
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-Μία (1) θέση Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις»
Καταληκτική ημερομηνία: 17/06/2013
Πληροφορίες:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, τηλ.
2541079110, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
τηλ. 2541079018, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, τηλ. 2541079350.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει
την πλήρωση θέσεων Διδακτικού &
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής, ως εξής:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΦΩΣ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/29-3-2013 τ.Γ’
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ469Β7Θ-ΑΨΩ
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις
είναι η 3-6-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.
gr) και για περισσότερες πληροφορίες
στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: τηλ.: 2610-969354,
2610-997553, e-mail: archisec@
upatras.gr, Ιστότοπος: www.arch.
upatras.gr

ΠΕ Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του
ΤΕΙ Λάρισας, στο πλαίσιο της υλοποίησης
του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προτύπου Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας - Εξωτερικού Ποιοτικού
Ελέγχου των Διαγνωστικών Εργαστηρίων
των Κέντρων Υγείας στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης» με αυτεπιστασία, προτίθεται
να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάΗ Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

λουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακάτω ειδικότητα:
1 Εξωτερικός Συνεργάτης Ειδικότητας
Πληροφορικής - Software
Καταληκτική ημερομηνία: 25-04-2013
Πληροφορίες: 2410 684 448.
(papaioannou@teilar.gr)
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: www.teilar.gr
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Μηχανικοί με συμβάσεις έργου
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών και
Δικτύων: Δίκτυα υπολογιστών (LAN, Απομακρυσμένες συνδέσεις σε δίκτυα και σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) με Dialup,
ADSL/ISDN,μόνιμες συνδέσεις). Διαχείριση υπολογιστικών
συστημάτων Windows, Windows Server και Linux. Συμμετοχή
στην εγκατάσταση τοπικών δικτύων/WAN. Υλοποίηση δικτύων
τύπου Microsoft Windows. Ρύθμιση και διαχείριση δικτυακών
συσκευών (δρομολογητές, switches, modems). Υπηρεσίες
εκπαίδευσης αντικειμένων Τεχνολογίας Πληροφορικής &
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Τόπος Απασχόλησης: Ν. Εβρου
Καταληκτική ημερομηνία: 30/04/2013.
Πληροφορίες: τηλ. 2541079598.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Μηχανική και επιστήμη», αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, ως εξής:
Αντικείμενο Απασχόλησης: Αντικείμενο του έργου είναι η
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική
Μηχανική και Επιστήμη». Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει
να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι περιγράφονται ακολούθως:
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος και
διδακτορικό στην «Περιβαλλοντική Μηχανική». Πιστοποίηση
καλής γνώσης της Αγγλικής και της Γερμανικής Γλώσσας.
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (word, excel, limesurvey,
διαχείριση ιστοσελίδων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων,
εργαστηριακή υποστήριξη). Επιθυμητά προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα μηχανικών.
Διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος.
Καταληκτική ημερομηνία: 30/04/2013.
Πληροφορίες: voudrias@env.duth.gr.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στo
πλαίσιo του έργου με τίτλο «Αυτόνομη πλατφόρμα άμεσης
αποκατάστασης οχημάτων με δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης,
απόστασης και απομάκρυνσης παρεμποδισμένων και ύποπτων
οχημάτων - AVERT», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο της
στελέχωσης της ομάδας υλοποίησης του έργου, με σκοπό τη
σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,
ως εξής:
Απαιτούμενα Προσόντα: Να είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης. Να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επεξεργασία εικόνας και
επεξεργασίας σήματος. Να διαθέτει τουλάχιστον 1ετή εμπειρία
στην υλοποίηση Διεθνών ανταγωνιστικών έργων ρομποτικής.
Τόπος Απασχόλησης: Ξάνθη, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης
Καταληκτική ημερομηνία: 01/05/2013.
Πληροφορίες: τηλ 25410-79359, E-mai: agaster@pme.duth.gr
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης για την εκτέλεση της πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω - Οριζόντιο
έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο
δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,
διάρκειας έως 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου, ως εξής:
Μία (1) Πρόταση (Προσωπικό Υποστήριξης). Απαραίτητα
Προσόντα: Δίπλωμα ή Πτυχίο (ΠΕ/ΤΕ) Μηχανικού Υπολογιστών
ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη
και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Πτυχίο
ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Πληροφορικής ή/και Δικτύων ή
Υπολογιστών και Νέων Τεχνολογιών ή άλλης αντίστοιχης
ειδικότητας. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακά στην Οικονομική και Διοίκηση
για Μηχανικούς
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί και φέτος για ένατη
συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
«Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Π.Μ.Σ. - Ο.ΔΙ.Μ.), το
οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις
κατευθύνσεις της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και της Μηχανικής της Διοίκησης. Το Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ. στοχεύει να προσδώσει
στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που
συνδυάζουν διαφορετικούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 μήνες και περιλαμβάνει
την παρακολούθηση 9 μαθημάτων σε δύο εξάμηνα, καθώς και
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο πεντάμηνο του προγράμματος. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται
απογευματινές ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων σχεδιάζεται έτσι ώστε να
εξυπηρετεί κατά το δυνατόν εργαζόμενους φοιτητές. Δίνεται
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

επιπλέον η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζομένους, υπό
προϋποθέσεις.
Στο Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί
Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών και Οικονομικών
Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, καθώς
επίσης και Πτυχιούχοι άλλων ισότιμων ιδρυμάτων της ημεδαπής
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο
Π.Μ.Σ. γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων με
τα παραπάνω τμήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή
διδάκτρων. Ειδικά, για το ακαδ. έτος 2013-14, το συνολικό ποσό
διδάκτρων ανέρχεται σε 3.800,00 €, κατανεμημένο σε δόσεις σε
προκαθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι 31 Μαΐου
2013.
Για πληροφορίες και αιτήσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Π.Μ.Σ. στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς www.fme.
aegean.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 22710-35422.
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Πέντε σημαντικά λάθη που πρέπει
να αποφεύγουμε στην αναζήτηση εργασίας
«Η πείρα είναι το όνομα που δίνει ο καθένας στα λάθη του», είχε πει ο
Όσκαρ Ουάιλντ. Τα λάθη κατά την αναζήτηση εργασίας είναι διάφορα και πολλές φορές μπορούν να στερήσουν μια κενή θέση! Δείτε
παρακάτω τα συνηθέστερα λάθη στην εύρεση μιας δουλειάς και το πώς
μπορούμε να τα αποφύγουμε...
Δεν διαβάζουμε προσεκτικά την περιγραφή της θέσης.
Αν δεν διαβάζουμε την περιγραφή της θέσης εργασίας... πώς θα μάθουμε τα προσόντα που απαιτούνται ή τις προϋποθέσεις για την κάλυψη
της θέσης; Πολλοί «ζαλισμένοι» από τις αμέτρητες αγγελίες δεν προσέχουν τις λεπτομέρειες της αγγελίας, με αποτέλεσμα να κάνουν ακριβώς
το αντίθετο από τις οδηγίες, π.χ. γράφοντας άλλο «θέμα» στο email.
Κάνουμε ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη στο βιογραφικό.
Πρέπει να διορθώνουμε τα ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη του
βιογραφικού, ώστε να έχουμε μια ευκαιρία για πρόσληψη. Συχνά, εργαζόμαστε τόσο σκληρά για ένα καλογραμμένο βιογραφικό ή επιστολή,
που ίσως μας ξεφύγει ένα ορθογραφικό λάθος. Γι αυτό, πριν το παραδώσουμε, το ελέγχουμε ακόμα και δεύτερη ή τρίτη φορά!
Δεν πρέπει το βιογραφικό να υπερβαίνει τις δυο σελίδες.
Όσο οι έμπειροι, τόσο και οι πρόσφατοι πτυχιούχοι πρέπει να επιλέξουν

ΔΠΘ:

στρατηγικά την προϋπηρεσία που θα χρησιμοποιήσουν στο βιογραφικό. Ανάλογα με τις ανάγκες της θέσης πρέπει να προσαρμόζουμε την
προϋπηρεσία στο βιογραφικό μας, αφού εκεί αναδεικνύεται η εμπειρία
και τα ταλέντα μας. Βέβαια, πρέπει να είμαστε περιεκτικοί, γιατί οι περισσότεροι διευθυντές δεν πρόκειται να διαβάσουν πέρα από την πρώτη
σελίδα...
Παραλείπουμε τη συνοδευτική επιστολή.
Χωρίς συνοδευτική επιστολή, το βιογραφικό μοιάζει μισό! Το CV παρουσιάζει τα γεγονότα από την εκπαίδευση και την εμπειρία μας, ενώ η
συνοδευτική επιστολή αποπνέει τη στάση και την προσωπικότητα μας. Οι
εργοδότες «γοητεύονται», όταν βλέπουν τους υποψήφιους να εξηγούν
τα προσόντα και τις φιλοδοξίες τους... και τους ξεχωρίζουν!
Αφήνουμε την τύχη μας στον αέρα... μετά τη συνέντευξη!
Δεν πρέπει να φοβόμαστε την επιμονή για μια θέση εργασίας, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι θα γινόμαστε ενοχλητικοί. Απλά μια τέτοια στάση
δείχνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και όρεξη για δουλειά. Μετά τη
συνέντευξη μπορούμε να στείλουμε ένα email, ως ένα ευχαριστήριο σημείωμα ή να επικοινωνήσουμε μετά από λίγες ημέρες με τον υπεύθυνο.
Πηγή: www.flowmagazine.gr

Αιτήσεις για το πρόγραμμα Εrasmus

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής
Αίτησης για κάλυψη επιπλέον θέσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus Placements για το ακαδημαϊκό έτος
2012-2013, που αφορά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για όλες τις
θέσεις μέχρι 26/04/2013 στο Γραφείο του Συντονιστή του προγράμματος Erasmus σε κάθε ένα από τα παρακάτω Τμήματα του
Δ.Π.Θ.:

•http://erasmus.duth.gr - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1
επιπλέον θέση)
•http://erasmus.duth.gr - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (1
επιπλέον θέση)
•http://erasmus.duth.gr - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (1 επιπλέον θέση)
Γενικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/Erasmus του Δ.Π.Θ.:
www.erasmus.duth.gr

Οκτώ θέσεις στο εξωτερικό
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
•EPLAN Design Engineer (f/m), Zurich
•Development Engineer (f/m) Automotive Electronic Control Devices,
Cologne
•Gas Engineer (f/m), Hamburg
•Junior Magnet Engineer (f/m), Salzburg

IT Specialists
•Application Developer, Stockholm
•Telecommunication (IPT) Solution
Engineer, Liechtenstein
•Mobile Application Developer / Software
Engineer, Liechtenstein
•Field Hardware Engineer, Soest

Σήμερα η εκδήλωση για δουλειά στις σκανδιναβικές χώρες
Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα Τετάρτη 24
Απριλίου 2013 ο Ο.Α.Ε.Δ. σε συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απασχόλησης
EURES της Ελλάδας και τις Υπηρεσίες
EURES της Σουηδίας, Δανίας, Νορβηγίας και της Φιλανδίας, οργανώνει
εκδήλωση για την πρόσληψη Ελλήνων
αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών, (εκτός

Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών)
και επιστημόνων πληροφορικής που
επιθυμούν να εργαστούν στις Σκανδιναβικές χώρες.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφ. Αμαλίας 8-10
Σύνταγμα, Αθήνα) από τις 10:00-17:00.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

σύμβουλοι EURES και εργοδότες από
τις Σκανδιναβικές χώρες με σκοπό την
ενημέρωση και την προώθηση κενών
θέσεων εργασίας για ειδικότητες μηχανικών και πληροφορικής. Θα υπάρχει
δυνατότητα συνεντεύξεων και προσωπικής επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων
με τους εργοδότες.
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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:
ΣΟΥΗΔΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα τοπίου πρόκειται να προσλάβει μεγάλη εταιρεία στο Όρεμπρο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές της ειδικότητας,
προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση πληροφορικής και
άριστη γνώση CAD. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις
30-4-2013 στο info@5tar.se.
ΦΙΛΑΝΔΙΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό πρόκειται να
προσλάβει η εταιρεία «Barona» στο Οουλού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό ως
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, πενταετή προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση των λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux, γνώση δικτύων, επιθυμητή
προϋπηρεσία σε τμήμα ΙΤ και γνώση γλώσσας προγραμματισμού Python. Βιογραφικά αποστέλλονται στο:
http://www.barona.fi/tyonhakijalle/avoimettyopaikat/
electrical_engineer_diagnostics_services_team-13532.
ΔΑΝΙΑ: Η εταιρεία «Semco Maritime» στο Έσμπεργκ θα
προσλάβει έναν πολιτικό μηχανικό. Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να διαθέτουν σχετικό πτυχίο, ευρεία τεχνική
πείρα, γνώση εμπορικού τομέα, διοικητικές ικανότητες,
προϋπηρεσία σε εργοτάξια και γνώση ΙΤ, MS Office και
Project. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 30 – 2013
στο: www.semcomaritime.emply.net/recruitment/
VacancyAd.aspx?vacancyId=110.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό για τη θέση του
διευθυντή παραγωγής θα προσλάβει μεγάλη εταιρεία
στο Τούρινγκεν. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή
μεταπτυχιακό συναφές, προϋπηρεσία σε τμήματα σχεδιασμού παραγωγής, πολύ καλή γνώση CAD, καλή γνώση
CAM και CIP, πείρα διαχείρισης προσωπικού και καλή
γνώση της γερμανικής. Οι μηνιαίες αποδοχές ορίζονται
στις 3.000 ευρώ. Βιογραφικά και πιστοποιητικά αποστέλλονται στο: Patricia.Abendschein@arbeitsagentur.de.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ: Εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρήσει στην πρόσληψη πέντε τοπογράφων για τη θέση των contract managers. Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές, δεκαετή προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση, ικανότητα διαχείρισης προσωπικού
και γνώση σύναψης συμβολαίων κατασκευών. Η εταιρεία προσφέρει ετήσιες απολαβές μεταξύ 148.000 και
185.000 ευρώ, δωρεάν πτήσεις και διαμονή. Βιογραφικά
στο: www.gulftalent.com/home/Contract-Manager-jobsin-South-Africa-120724.html.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Ο εμπορικός όμιλος «Al Futtaim Group» στο
Κάιρο θα προσλάβει έναν πολιτικό μηχανικό, με πτυχίο
συναφές της ειδικότητας, γνώση κατασκευών, γνώση
Auto CAD, ικανότητα αποτύπωσης σχεδίων και επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες. Βιογραφικά
υποβάλλονται στο: www.gulftalent.com/home/BuildingEngineer-Festival-jobs-in-Cairo-Egypt-120903.html.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η κατασκευαστική εταιρεία «TGS GmbH»
στο Μανχάιμ πρόκειται να προσλάβει έναν πολιτικό

μηχανικό . Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν
συναφές πτυχίο, πείρα σε κατασκευές, πολύ καλή γνώση
MS Office, άδεια οδήγησης τύπου Β, προϋπηρεσία στην
τεχνική και εμπορική διαχείριση των κατασκευαστικών
έργων για αποκατάσταση και ανακαίνιση κατοικιών και
πολύ καλή γνώση της γερμανικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: bewerbung@deutsche-tgs.com.
ΔΑΝΙΑ: έναν πολιτικό μηχανικό ως διαχειριστή έργου θα
προσλάβει η εταιρεία βιοτεχνολογίας «Novozymes» στο
Μπάγκσβερντ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό ως πολιτικοί μηχανικοί, γνώση εγκαταστάσεων
κτιρίων, πολυετή προϋπηρεσία στη διαχείριση έργου
και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: www.novozymes.com/en/careers/jobs/
Pages/48617.aspx.
ΚΑΤΑΡ: Με έναν αρχιτέκτονα σχεδιαστή εσωτερικών
χώρων θα ενισχυθεί η αρχιτεκτονική εταιρεία «Tulip
Engineer» στην Ντόχα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να έχουν σχετικό πτυχίο, διετή προϋπηρεσία, γνώση
V-ray, 3Dmax, Sketch up και Photoshop. Βιογραφικά
αποστέλλονται στο: www.bayt.com/en/job/interiordesigner-2233017/.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Το «Wildlife Park &
Resort» στο Αλ Αϊν θα εντάξει στο δυναμικό του έναν μηχανολόγο μηχανικό που πρέπει να έχει συναφές πτυχίο,
προϋπηρεσία στο μηχανολογικό σχέδιο, άριστη γνώση
Excel, World και MS Project και γενική γνώση διαχειριστικών συστημάτων για τη διενέργεια κτιριακών ελέγχων.
Βιογραφικά υποβάλλονται στο: www.bayt.com/en/job/
mechanical-engineer-1784154.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό λογισμικού θα προσλάβει
η εταιρεία συστημάτων τεχνολογίας «PVA TePla» στο
Μπάντεν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συναφές
πτυχίο, καλή γνώση γερμανικής και της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση C# (.NET) ή C++ καθώς και πολύ
γνώση OO-Programming/-Design και –Analysis. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: www.pva-analyticalsystems.
com/en/about-us/career/software-engineer-(m-f).
ΙΡΑΚ: Η εταιρεία πετρελαίου και αερίου «Baker Hughes»
στη Βασόρα ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της
έναν μηχανικό υλικών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο μηχανικού, πενταετή προϋπηρεσία στον
τομέα διαχείρισης υλικών, άριστη γνώση της αγγλικής,
άριστες διαπροσωπικές ικανότητες, καινοτόμο σκέψη και
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Υποβολή βιογραφικών στο: www.bakerhughes.taleo.net/careersection/
bhiexternal/jobdetail.ftl.
ΤΡΙΝΙΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ: Η εταιρεία «Neal &
Massy World Group LtD» στο Τσαγουάνας θα προσλάβει
έναν μηχανολόγο μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα αποτελούν το πτυχίο, η επταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση, η πείρα στην τεχνική υποστήριξη έργων και η άριστη γνώση MS Office. Βιογραφικά αποστέλλονται στο:
www.caribbeanjobs.com/Mechanical-CBM-Engineerjob-37603.aspx.
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

Προκήρυξη 15 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. προκήρυξε 15 θέσεις
υποψηφίων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του που οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα εισαχθούν στους 4 τομείς του
Τμήματος 1.Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2.Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος 3.Τομέας
Γεωτεχνικής Μηχανικής 4.Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής
Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης.
Στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. μπορούν να εισαχθούν οι κάτοχοι μεταπτυχια-

κού διπλώματος ειδίκευσης που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί
Α.Ε.Ι. καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Ανωτάτων
Σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού υπό την προϋπόθεση της
συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών ή
μεταπτυχιακών τους σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. - Δ.Δ.
Προθεσμία υποβολής αίτησης στη γραμματεία του τμήματος:
24/05/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://et.diavgeia.gov.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μεταπτυχιακά στις Σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού
και ανάλυσης στη βιομηχανία
To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Αντικείμενο
του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μηχανολογίας
με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση
Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.
Το ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις:
(Α1) Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες
Αντιρρύπανσης,
(Α2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες,
(Α3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση
Για τη χορήγηση του ΜΔΕ απαιτείται α) η επιτυχής εξέταση σε έξι μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και β) η εκπόνηση

Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ
είναι ένα έτος.
Τα δίδακτρα του ΜΔΕ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.700€.
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013
να υποβάλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος
Αθηνών-Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος) τα δικαιολογητικά τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Τμήμα για να
γνωρίσουν τα μέλη ΔΕΠ αυτοπροσώπως και τις δραστηριότητές
τους ή μέσω του Internet: http://www.mie.uth.gr , όπου μπορούν
επιπλέον να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τον
Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών: http://www.mie.uth.gr/files/
PostGradStudiesGuide20122013.pdf Περισσότερες πληροφορίες από
τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.:24210-74028, Fax:24210-74089,
e-mail: pmsmmb@mie.uth.gr.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μεταπτυχιακά στην επιστήμη και τεχνολογία
των υδατικών πόρων
Οι Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών, και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ,
με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
του ΕΜΠ, προσφέρουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο
αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν
καταβάλλονται δίδακτρα, ούτε αυτό επιδοτείται από την Ε.Ε.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κανονικό ετήσιο κύκλο
σπουδών, και στη συνέχεια, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον,
σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες
Σχολές.
Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διακρίνονται σε υποχρεωτικά, με τρεις
κατευθύνσεις εξειδίκευσης και σε επιλογής. Οι τρεις κατευθύν-

σεις είναι : A: Υδρολογία & Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών
Πόρων, Β: Ποιότητα Υδάτων & Περιβαλλοντική Τεχνολογία,
Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης. Για την απόκτηση του ΜΔΕ
απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ τουλάχιστον μαθήματα κατανεμημένα σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα
και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Η παρακολούθηση
των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι
υποχρεωτική.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 31-5-2013
στη Γραμματέα του ΔΠΜΣ κα. Ε. Γκιόκα (Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Νέα Κτίρια Πολιτικών Μηχανικών) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ., τηλ. 210-7722265 & 210-7722325 και από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: http://postgra.hydro.ntua.gr/ .
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