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Επτά άτομα ως εξωτερικοί συνεργάτες
Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας στο πλαίσιο υλοποίησης
της Οριζόντιας Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης
– Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation» με κωδικό
MIS 446938 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση
έργου επτά (7) εξωτερικούς συνεργάτες με τις
ακόλουθες ειδικότητες:
Ένας Διαχειριστής Δικτύου
Δύο Αναλυτές / Προγραμματιστές
Ένας Σύμβουλος για προμήθεια εξοπλισμού
Τρεις εξωτερικοί συνεργάτες διαχείρισης.
Για τις τρεις πρώτες θέσεις είναι απαραίτητο το
πτυχίο και μεταπτυχιακό μηχανικού πληροφορικής, ενώ για τις υπόλοιπες το πτυχίο οποιουδήποτε ΑΕΙ.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφί-

ους στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (από 08:00
π.μ. έως 14:00 - από Δευτέρα έως Παρασκευή
– Μεσογείων 18, Αθήνα, 11527, 5ο όροφος,
γραφείο 505) το αργότερο μέχρι τις 21/7/2014
και ώρα 14.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
για περισσότερες πληροφορίες στους:
Νίκο Μουραβλιάνσκυ, τηλ 210 7458197, email
nmoura@gsrt.gr, Αλέξη Μίλση, τηλ 210 7458144,
email a.milsis@gsrt.gr.
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.gsrt.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Έξι μηχανικοί με μετάταξη

Εκδόθηκε η Αριθ. Πρωτ: 589/2-02.06.2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ
ή άλλη δημόσια υπηρεσία στο «Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς» με Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΒΙΥΞ469ΗΟΥΜΡΠ.
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Τρεις (3) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών
Μία (1) θέση Μηχανικού Περιβάλλοντος.
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 09 Ιουνίου 2014 έως και 18 Ιουλίου 2014.
Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://diavgeia.gov.gr/decision/vi
ew/%CE%92%CE%99%CE%A5%CE
%9E469%CE%97%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%A1%CE%A0.

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

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Μηχανικοί για τη Ρωσία
Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει για
το έργο της στην Αγία Πετρούπολη-Ρωσία: ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Άριστη γνώση της Ρωσικής γλώσσας (γραπτά
και προφορικά)
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• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά
και προφορικά)
• Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια
• Άμεση Πρόσληψη
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που είναι οικείοι με
διεθνή πρότυπα.
Αποστολή βιογραφικών: iboumazou@aktor.gr
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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:

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

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
ζητείται με άριστη γνώση αγγλικών και σχεδιαστικού
προγράμματος ΑΥTODESK INVENTOR. Η προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο email: tmpr052014@gmail.com
•ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί-Περιβάλλοντος ζητούνται από Εταιρία Ανακύκλωσης. Για:
άδειες ΕΠΟ (ανανεώσεις και έκδοση νέων),
τεχνικοοικονομική και εμπορική ανάπτυξη,
διοικητικές υποθέσεις. Αντίστοιχη εμπειρία.
Κατά προτίμηση από Δυτικές
Συνοικίες Θεσσαλονίκης.
Fax: 2310-722.855 hr@ecotrans.gr
•Μεγάλη εταιρία συμβούλων περιβάλλοντος επιθυμεί
τη μόνιμη συνεργασία με
Χημικό Μηχανικό με εμπειρία
στη Διαχείριση Στερεών και
Υγρών Αποβλήτων και πιο
συγκεκριμένα στην εκπόνηση
υγειονολογικών υπολογισμών
και σε διεργασίες (process)
επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων. Περισσότερες
Πληροφορίες: career@uth.gr.
Πηγή: http://www.skywalker.gr/
•Μεγάλη εταιρία συμβούλων περιβάλλοντος επιθυμεί τη
μόνιμη συνεργασία με Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία
στις Ηλεκτρομηχανολογικές
Μελέτες κτιρίων και δικτύων,
στο Σχεδιασμός μονάδων επεξεργασίας υγρών και
στερεών αποβλήτων. Περισσότερες Πληροφορίες:
career@uth.gr. Πηγή: http://www.skywalker.gr/
•Από την Τεχνική εταιρεία ΘΕΩΝ ΑΤΕ, ζητείται
διπλωματούχος ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός, για εργασία στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.
τηλ. 6981242987.
•Από την Τεχνική εταιρεία ΘΕΩΝ ΑΤΕ, ζητείται
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός για εργασία στα
γραφεία της στην Αθήνα. τηλ. 6981242987.
•Κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων, με έδρα τη Σπάρτη, ζητά πολιτικό μηχανικό από
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Πληροφορίες στα τηλ. 2731036296 &
6936975542. Αποστολή βιογραφικών e-mail: biomek@
blaxakis.com.
•Εταιρία παραγωγής τροφίμων στη Θεσσαλονίκη ζητεί μηχανολόγο μηχανικό για τη παραγωγή.
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ, ΦΑΞ: 2310683343, email: info@
meletiadis.gr.
•ΜΕΓΑΛΗ εταιρεία στον Πειραιά ζητά μηχανολόγο μηχανικό ΑΕΙ με 5 έτη εμπειρία, γνώση μηχανολογικού σχεδίου σε 3D και αγγλικών για τη θέση του μηχανικού υποστήριξης ναυτιλιακού εξοπλισμού. Αποστολή
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βιογραφικών στο email: tmpr012014@gmail.com
•ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ μηχανικός με μπλοκ παροχής
υπηρεσιών και γνώσεις Αutocad- Artlantis ζητείται.
Βιογραφικό και portfolio στο: info@oikion.gr.
•Ζητείται προγραμματιστής/τρια για
Microsoft Silverlight τεχνολογία και web (html,php,
css, jquery, javascript, sql κ.λπ.). Εάν έχετε τις
απαραίτητες γνώσεις και όρεξη για δουλειά, αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα
στο cv@easycomtech.gr. Η εταιρία
EasyComTech βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 64 99 72.
•Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι & Μηχανολόγοι –
Μηχανικοί, από εργοστάσιο παραγωγής
πλαστικής σακούλας καταστημάτων στην
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, με προοπτική την
μόνιμη απασχόλησή τους ως τεχνίτες στον χώρο της Παραγωγής.
Αποστολή Βιογραφικών στην
ηλεκτρονική διεύθυνση : cv@
extrapack.gr ή στο Fax: 2310502068.
•Η εταιρία Plasis
Energy Group, που
δραστηριοποιείται στις
κατασκευές έργων ΑΠΕ
(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), ζητά για την περιοχή
του Ηρακλείου έναν χημικό μηχανικό, μέλος του TEE. Απαιτείται
πείρα στη μελέτη και κατασκευή
συστημάτων επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων. Βιογραφικά: tsantiraki@
plasisgroup.com.
•Δυνατότητα εργασίας σε έναν software
developer προσφέρει η εταιρία Sieben στον
Γέρακα. Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs-seniorsoftwaredeveloper@
sieben.gr
•Η εταιρία πληροφορικής EpsilonNet επιθυμεί να προσλάβει έναν προγραμματιστή εφαρμογών μόνιμης απασχόλησης συν ασφάλιση. Όσοι ενδιαφέρονται
για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής και να γνωρίζουν Microsoft .NET, C# και Microsoft
SQL Server. Εμπειρία και γνώση αγγλικών θα δώσουν
ελαφρύ προβάδισμα. Τηλ.: 2310981700.
•Νέους υπαλλήλους θα εντάξει στο δυναμικό
της η εταιρία ηλεκτρολογικών ειδών Καυκάς Α.Ε. σε
Μυτιλήνη και Κυκλάδες. Θα προσληφθούν: 2 Σύμβουλοι πωλήσεων για το κατάστημά της στη Λέσβο και 1
Account manager για τις Κυκλάδες.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι και manager οφείλουν να
διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και γνώσεις Autocad, ενώ
προβάδισμα δίνει η εμπειρία. Βιογραφικά στο: hr@
kafkas.gr
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3450 και τίτλο
«Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο υλοποιείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια
(1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Ένα άτομο Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Δικτύων.
Τόπος: Ηράκλειο.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-7-2014.
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
του ΕΛΠΚ, Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ.:2810393166, email:
thomakis@uoc.gr.
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους
όρους της πρόσκλησης: κα. Μαρία Λάμπρου Τηλέφωνο:
2810-393317.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3450 και τίτλο
«Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο υλοποιείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια
(1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Ένα άτομο Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Δικτύων.
Τόπος: Ρέθυμνο.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-7-2014.
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
του ΕΛΠΚ, Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ.:2810393166, email:
thomakis@uoc.gr.
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους
όρους της πρόσκλησης: κα. Μαρία Λάμπρου Τηλέφωνο:
2810-393317.
•Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «ΘΑΛΗΣ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ: Επεξεργασία,
Ανάλυση, Σύνθεση και Αναζήτηση Περιεχομένου για Πολυμεσικές Βάσεις Παραδοσιακής Μουσικής και Χορευτικών Εγγραφών», με κωδικό MIS 375435 και Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ κ. τον Σέργιο Θεοδωρίδη που
εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση
της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό», στον
Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», ζητούνται
τέσσερα άτομα για την ερευνητική και την τεχνική υποστήριξη του έργου, ως εξής:
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Πληροφορικής (Έδρα: Πάτρα).
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Δύο Πτυχιούχοι Τμήματος Πληροφορικής/ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Έδρα: Θεσσαλονίκη).
Ένας Πληροφορικός με Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
(Έδρα: Αθήνα).
Καταληκτική ημερομηνία: 15-7-2014.
Η προκήρυξη στο: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_
details.aspx?ID=1101. Πληροφορίες: κ. Κουρουπέτρογλου Γ. στο email: koupe@di.uoa.gr.
•Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας για την υλοποίηση του
έργου «POLLUTION MONITORING OF SHIP EMISSIONS:
AN INTEGRATED APPROACH FOR HARBOURS OF THE
ADRIATIC BASIN - POSEIDON», που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) (κατά 75%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%)
στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «MED Programme 2007-2013»,
με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αθανάσιο Α. Αργυρίου
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση
έργου ως κάτωθι:
Τρία άτομα με Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής και μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης.
Καταληκτική ημερομηνία: 18-7-2014.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το
Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, του Τμήματος
Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610996078, e-mail athanarg@upatras.gr.
•Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους,
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο,
Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του
Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που
πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
Ένα άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα Θετικών ή Οικονομικών ή
Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών.
Καταληκτική ημερομηνία: 14-7-2014.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα
δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr)
και του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (http://rc.ihu.edu.
gr) και θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 25.06.2014 έως 14.07.2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κωνσταντίνο Μουτσιάνα (τηλ. 6945808668 από τις ώρες 16:00 – 18:00, fax:
2310474569, email: k.moutsianas@ihu.edu.gr).
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΝΟΥΝ

ΣΥΜΒΑ

Θέσεις ΔΕΠ για μηχανικούς

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πρωταθλήτρια ανεργίας παραμένει
η Ελλάδα
Αμετάβλητη στο 11,6% παρέμεινε το Μάιο η ανεργία στη
ζώνη του ευρώ σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε
η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), ενώ Πρωταθλήτρια παραμένει η Ελλάδα με 26,8%.
Η στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε πτωτικά τα στοιχεία
για την ανεργία Απριλίου στο 11,6% από 11,7% που ήταν η
αρχική πρόβλεψη.
Το Μάιο, ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους
άνδρες ήταν 11,5%, στις γυναίκες 11,7% και στους νέους
κάτω των 25 ετών 23,3%. Οριακή υποχώρηση κατέγραψε
η ανεργία στην Ε.Ε. των 28 το Μάιο, διαμορφούμενη στο
10,3% από 10,4% τον Απρίλιο.
Το Μάιο η Ευρωπαϊκή Ενωση είχε 25,184 εκατομμύρια
άνεργους, εκ των οποίων τα 18,552 εκατομμύρια ήταν
στην Ευρωζώνη. Σε ένα έτος η ανεργία μειώθηκε κατά
28.000 άτομα στην Ευρωζώνη και κατά 63.000 άτομα
στην ΕΕ.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τη δυσάρεστη πρωτιά σε
ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 26,8% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς στα 1.275.000 άτομα (στοιχεία Μαρτίου).
Ακολουθεί η Ισπανία με 25,1% (στοιχεία Μάιου).
Οι χώρες της Ευρωζώνης στις οποίες καταγράφηκε η
μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος, ήταν το
Λουξεμβούργο (από 5,8% σε 6,3%) και η Ιταλία (από
12,1% σε 12,6%), ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας ήταν η Ουγγαρία (από 10,5% σε 7,9%)
και η Πορτογαλία (από 16,9% σε 14,3%).

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την
πλήρωση θέσεων Καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
συγκεκριμένα:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Λεωφόρος Αθηνών Πεδίον
Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες
κ. Σ. Τσελεπή τηλ. 2421074011, FAX:
2421074050.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Μέθοδοι Επιχειρησιακής
Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση»
(Αρ. Προκ. 4072/31-3-2014, ΦΕΚ
736/10-6-2014/τ. Γ΄).
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Ι.

Παππάς, τηλ. 2421074455, FAX:
2421074380.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «ΠολεοδομίαΧωροταξία με χρήση Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης» (Αρ. Προκ. 3872/27-32014,ΦΕΚ 736/10-6-2014/τ. Γ΄).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 159-2014 (η προθεσμία έχει παραταθεί
λόγω θερινών διακοπών).
Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
απευθύνονται στη Γραμματεία του
αντίστοιχου Τμήματος καθώς και στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος
(www.uth.gr).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ένας μηχανικός με μετάταξη
Εκδόθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 116890/20.6.2014 Ανακοίνωση
για μετάταξη υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Αγρονόμων- Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών
στην Ακαδημία Αθηνών με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΟΝΞ46Ψ8ΝΣ-ΛΥΙ
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 8/7/2014 έως την
29/8/2014
Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : file:///C:/
Users/DISKPO_user08/Downloads/%CE%A9%CE%9
F%CE%9D%CE%9E46%CE%A88%CE%9D%CE%A3%CE%9B%CE%A5%CE%99.pdf.

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μηχανικοί ως επιστημονικοί
και εργαστηριακοί συνεργάτες
Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ-Θ μετά από
αποφάσεις της Συνέλευσης του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
και του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΑΤΕΙ/Θ, προκειμένου
να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών, προκηρύσσει θέσεις
Επιστημονικών και Εργαστηριακών
Συνεργατών με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή
ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία
αντιμισθία για το Ακαδημαϊκό έτος
2014-2015.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Καταληκτική ημερομηνία: 24-72014.
Το πλήρες κείμενο των προκηρύξεων θα βρίσκεται αναρτημένο στον
πίνακα ανακοινώσεων των τμημάτων,
και στην ιστοσελίδα του ΑΤΕΙΘ www:
teithe.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στη
γραμματεία του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και στο τηλέφωνο 2310-013621 και στη γραμματεία
του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε κα Σ. Ιωαννίδου τηλέφωνο
2310013-940.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
•To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL)
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο
της υλοποίησης του έργου «Νανοδομημένα Πλασμονικά
Κάτοπτρα για Αύξηση της Απόδοσης Ηλιακών Κυψελίδων
Λεπτών Υμενίων: SOLAR-NANO» το οποίο ανήκει στην
πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας
2013-2015 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας Διμερείς,
Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα στο
εργαστήριο της ομάδας Φωτονικών-Φωνονικών Υλικών και
Μετα-υλικών, με Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών ή Ηλ.
Μηχανικού.
Καταληκτική ημερομηνία:13/7/2014.
Σχετικός σύνδεσμος http://www.iesl.forth.gr/
•Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο (έως 2
συμβάσεις) τα εξής:
1.Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου:
Α. με τη συγγραφή συναφών ερευνητικών εργασιών
Β. οργάνωση και συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια,
workshops και άλλα γεγονότα
Γ. υποστήριξη της ελληνικής πιλοτικής δράσης ενημερώνοντας τον αντίστοιχο ιστότοπο.
2.Διαχείριση του έργου με συμμετοχή στη συγγραφή των
αντίστοιχων παραδοτέων και αναφορών και στις περιοδικές αξιολογήσεις (reviews) του έργου.
3.Υποστήριξη του Ελληνικού Πιλότου, «Υποστήριξη IPv6
στις υπηρεσίες παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια σχολεία»:
Απαραίτητα προσόντα: Δύο άτομα διδάκτορες μηχανικοί
Η/Υ και Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: 12-72014. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.cti.gr και
στο e-mail: vlahop@cti.gr.
•Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου: «Algorithms, Games, Mechanisms, and the Price
of Anarchy - ALGAME», που χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του FP7 – (ERC/Grant
Agreement No.321171), προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο ως εξής:
Επιστήμονας Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (έως 1
σύμβαση). Καταληκτική ημερομηνία: 12-7-2014.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.cti.gr και στο
e-mail: vlahop@cti.gr.

•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών
Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Συστάδα CHORUS για την Πράσινη Ενέργεια» [Κωδικός Θέσης:
121Ε -3060], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης - ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με αντικείμενα: Υλοποίηση, συντήρηση
και λειτουργία πειραματικών διατάξεων και πρωτοτύπων
σχετικών με τα προτεινόμενα από τη Συστάδα ενεργειακά
προϊόντα. Προετοιμασία εκθέσεων & παραδοτέων του
έργου (Διάρκεια: 8 μήνες, Τόπος: Θεσσαλονίκη).
Καταληκτική ημερομηνία: 15-7-2014.
Πληροφορίες: κα. Θωμαΐς Αχίλλα, Τηλ.: 2310 498112,
email: thomais@cperi.certh.gr.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του
έργου «ΚΡΗΠΙΣ» [Κωδικός Θέσης: 8854], προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Τεχνικός Συνεργάτης ειδικότητας
Πληροφορικής, με αντικείμενο Σχεδίαση και υλοποίηση
αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας για προστασία εγκαταστάσεων από δασικές πυρκαγιές (Διάρκεια: 6 μήνες,
Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης). Καταληκτική ημερομηνία:
21-7-2014. Πληροφορίες: κ. Γραμμαλίδης, Τηλ.: 2310
464160 (εσωτ. 112), e-mail: ngramm@iti.gr.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«ECOBUILDING» [Κωδικός Θέσης: 8855], προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού,
με αντικείμενο Ανάλυση, μελέτη, σχεδίαση και προσομοίωση των ενεργειακών παραμέτρων και λειτουργίας των
κτιριακών μοντέλων του έργου με σκοπό την χρήση τους
για τη βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας
(Διάρκεια: 6 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 21-7-2014.
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, Τηλ.: 2311 257
701, e-mail: kalm@iti.gr.

ΑΠΘ

Μεταπτυχιακά στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την προκήρυξη για εισαγωγή στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη
λήψη διδακτορικού διπλώματος (ΠΜΣ - ΔΔ), είκοσι
(20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, στους τέσσερις τομείς
του Τμήματος:
1. Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών Εγκαταστάσεων
2. Τομέας Τεχνικής Φυσικών Διεργασιών και ΕφαρμοΗ Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

σμένης Θερμοδυναμικής
3. Τομέας Τεχνολογιών
4. Τομέας Χημείας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του
Τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ. στο τηλέφωνο
2310 - 996158 και στο email: info@cheng.auth.gr και
http://cheng.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
18/07/2014.
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SIEBEN – ΠΑΤΡΑ

Δέκα τρεις μηχανικοί πληροφορικής
Τη δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με ασφάλιση σε 13
μηχανικούς πληροφορικής δίνει η εταιρεία Sieben, που
δραστηριοποιείται στον τομέα πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών και δικτύων στην Πάτρα.
Ειδικότερα η εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει:
technical managers 2 άτομα, User – experience designer
1 άτομο, software developers 5 άτομα και senior software
developers 5 άτομα.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να διαθέτουν πτυχίο
ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής και γνώσεις στην ανάλυση και στον
σχεδιασμό software.

Επιπλέον πρέπει να έχουν γνώσεις HTML, CSS, XML και
project management. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η
καλή γνώση των αγγλικών.
Η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έως τριών χρόνων θα
δώσει σαφές προβάδισμα στην κάλυψη των θέσεων. Επιθυμητό προσόν θεωρείται η γνώση προγραμματισμού σε
mobile devices και javascript.
Όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις μπορούν να επικοινωνήσουν αμέσως με την εταιρεία στο τηλέφωνο 2130179000 ή
να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας
της εταιρείας: www.sieben.gr.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταπτυχιακά στη «Μηχανική Πετρελαίου»
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
(ΜΗΧ.Ο.Π) του Πολυτεχνείου Κρήτης
διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό
πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με
αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα
“Petroleum Engineering”. Στόχος του
Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση στο επιστημονικό αντικείμενο της εκμετάλλευσης
κοιτασμάτων πετρελαίου και απονέμει
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο
αντικείμενο «Μηχανική Πετρελαίου».
Γλώσσα του Π.Μ.Σ είναι η αγγλική, η δε
διάρκεια φοίτησης ορίζεται ίση με ένα
(1) ημερολογιακό έτος. Η διδασκαλία
των μαθημάτων (45 ΕΠΜ) διαρκεί δύο
ακαδημαϊκά εξάμηνα, η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική, ενώ μετά

την ολοκλήρωση και επιτυχή εξέτασή
τους, εκπονείται, σε διάστημα τριών
μηνών, εκπαιδευτική/ερευνητική εργασία (15 ΕΠΜ). Υπόχρεοι σε καταβολή
διδάκτρων είναι οι εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης προερχόμενοι φοιτητές, το
ύψος των οποίων ανέρχεται σε 3.000
ευρώ ανά φοιτητή.
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί έως 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων/Σχολών
Θετικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
με αντικείμενο συναφές με το πεδίο
ειδίκευσης του προγράμματος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται
δεκτοί, σύμφωνα με το Άρθρο 43 του
Νόμου 3685/08, ένας (1) υπότροφος

του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του
Ελληνικού Κράτους.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή
αποστέλλονται ταχυδρομικά στη
Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης,
Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Κουνουπιδιανά,
73100, Χανιά) έως και την Παρασκευή
15/8/2014. Πρότυπο έντυπο διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του προγράμματος,
http://www.peteng-master.tuc.gr.
Διευκρινιστικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής
ΜΗΧ.Ο.Π (κα. Στέλλα Ράκκα, τηλ.
28210 37645) και από την ιστοσελίδα
του Π.Μ.Σ (http://www.peteng-master.
tuc.gr).

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων
ειδικοτήτων στο εξωτερικό

Shell: 

Σε νέες προσλήψεις προχωρά ο πετρελαϊκός κολοσσός Shell για τις εγκαταστάσεις του σε Αγγλία, Νορβηγία
και Ολλανδία. Πολλές από τις θέσεις
αυτές απευθύνονται σε μηχανικούς
διαφόρων ειδικοτήτων.
Η βρετανική εταιρεία, η οποία διανύει
το 110ο έτος λειτουργίας της, έχει
εξελιχθεί στον μεγαλύτερο καινοτόμο
όμιλο πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, βασιζόμενη πάντα στη συνδρομή
του ανθρώπινου δυναμικού της, στο
οποίο παρέχει τις προοπτικές προκει-

μένου να εξελιχθεί και να αναπτύξει τα
ταλέντα και τις δεξιότητές του.
Η Shell απασχολεί περίπου 6.400
εξειδικευμένους εργαζομένους αλλά
και εργολάβους. Οσο για τα κριτήρια
βάσει των οποίων επιλέγει το προσωπικό της, συνεργάζεται με εργαζομένους υψηλής κατάρτισης και εκτεταμένης εμπειρίας στο αντικείμενό τους, οι
οποίοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν
οξύτητα πνεύματος, τη δυνατότητα
να «χτίζουν» την εμπιστοσύνη και την
αξιοπιστία των ιδίων και της εταιρείας,

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

επικοινωνιακές, αναλυτικές και ηγετικές δεξιότητες, αλλά και ακεραιότητα,
αντοχή στις τυχόν αντιξοότητες και
δύναμη χαρακτήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις θέσεις, τα προσόντα, τα
καθήκοντα που αντιστοιχούν σε κάθε
ειδικότητα και τους χρόνους για την
αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της
Shell: http://www.shell.com/global/
aboutshell/careers.html.
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις
για διπλωματούχους μηχανικούς
διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές
εταιρείες και όχι μόνο, σε διάφορες
χώρες. Αναλυτικότερα:
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Προγραμματιστή θέλει
να επιλέξει η εταιρεία λογισμικού
Interactive Ltd στο Λονδίνο. Προσφέρονται ετήσιες απολαβές 56.271
ευρώ. Βιογραφικά στο: apply@
socialmediamarketing.eu.com.
ΕΛΒΕΤΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό
θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία MAN Diesel & Turbo Schweiz στη
Ζυρίχη. Απαραίτητα προσόντα είναι
το πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας,
γνώση χρήσης λογισμικού SAP R3,
πρακτική πείρα σε μηχανήματα Turbo,
ειδικά για ανεμογεννήτριες και πολύ
καλή γνώση της γερμανικής και της
αγγλικής ή της γαλλικής. Βιογραφικά
στο: marlise.maeder@man.eu.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό του
το αρχιτεκτονικό γραφείο Rosengart
& Partner Architektureburo με έδρα
τη Βρέμη. Οι υποψήφιοι απαιτείται
να διαθέτουν πτυχίο αντίστοιχο της
ειδικότητας, διετή επαγγελματική
πείρα, γνώση διαδικασιών υποβολής προσφορών, γνώση διαχείρισης
κατασκευών, άριστη γνώση γερμανικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο: info@
rosengart-architekten.de.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Πέντε μηχανικούς
λογισμικού θα προσλάβει η εταιρεία
Allseas Group στο Αϊντχόβεν. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν
πτυχίο ή και μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας, επαγγελματική
πείρα στον τομέα της αρχιτεκτονικής
λογισμικού και άριστη γνώση της
αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται
μέσω του: http://www.allseas.com/
uk/229/1/50/25/257/function.html.
ΤΣΕΧΙΑ: Έναν μηχανικό ελέγχου

ποιότητας θα προσλάβει η εταιρεία
Johnson Control στο Μπορ. Απαραίτητα προσόντα είναι πτυχίο αντίστοιχο
της ειδικότητας, γνώση των συστημάτων QS9000 – PPAP – PMEA – SPC,
πενταετής επαγγελματική πείρα σε αυτοκινητοβιομηχανία, τριετής προϋπηρεσία σε τμήμα ελέγχου παραγωγής
και άριστη γνώση της γερμανικής και
καλή γνώση της αγγλικής. Αποστολή βιογραφικών μέσω του: http://
jobs.jobs/bor-cze/quality-engineerproduction/39893995/job/.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα λογισμικού ως τεχνικό διαχειριστή έργων
θα προσλάβει το Royal Museums
Greenwich στο Λονδίνο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο
συναφές της ειδικότητας, πείρα εργασίας με νέες τεχνολογίες, εκτέλεσης
έργων με χρήση του PRINCE II, στη
διαχείριση προϋπολογισμών, επικοινωνιακές ικανότητες και στρατηγική
σκέψη. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 41.090 και 52.830 ευρώ.
Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω
του: http://www.rmg.co.uk/about/
job-opportunities/technical-projectmanager.
ΚΥΠΡΟΣ: Το Κυπριακό Ερευνητικό
Ακαδημαϊκό Δίκτυο στη Λευκωσία θα
προσλάβει έναν ειδικό επιστήμονα. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα στην επιστήμη
της Πληροφορικής, της Μηχανικής
Πληροφορικής, της Ψηφιακής Μηχανικής, της Ηλεκτρονικής Μηχανικής,
βασικές γνώσεις σε θέματα δικτύων,
Η/Υ και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άριστη γνώση των αγγλικών.
Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του:
http://www.cynet.ac.cy/jobs/.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Με ένα μηχανολόγο
μηχανικό ενισχύεται η εταιρεία Albea
στο Άλκμααρ. Απαραίτητα προσόντα είναι η επαγγελματική πείρα στη
μηχανική, στο σχεδιασμό των γραμ-

μών συναρμολόγησης, πείρα στη
χρήση των SolidWorks και AutoCAD,
καθώς και πολύ καλή γνώση της
ολλανδικής και της αγγλικής. Θα
εκτιμηθεί η γνώση γερμανικών. Αποστολή βιογραφικών μέσω του: http://
www.euroengineerjobs.com/job_
display/86971/Machine_Engineer_
Albea_Alkmaar_Netherlands.
ΤΣΕΧΙΑ: Έναν μηχανικό σχεδίασης
λογισμικού θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία τεχνολογίας
Honeywell στο Μπρνο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό
στην Πληροφορική, γνώση γλωσσών
προγραμματισμού, όπως C/C++ C#/
Java, γνώση του DO – 178B και
άριστη γνώση της αγγλικής. Αποστολή βιογραφικών μέσω του: Http://
www.careersathoneywell.com/en/
jobsearch/jobdescription.aspx?langu
ageid=1&jobid=00228224.
ΛΙΒΑΝΟΣ: Έναν μηχανικό πωλήσεων
θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία τηλεπικοινωνιών IPT PowerTech
Group στη Βηρυτό. Απαραίτητα προσόντα είναι η πείρα στον τομέα των
πωλήσεων, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προϋπηρεσία από δύο έως πέντε
έτη, άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών
μέσω του: http://www.bayt.com/en/
job/pre-sales-engineer-experience-inpower-products-in-lebanon-2308572/.
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Η κατασκευαστική εταιρεία CC προσλαμβάνει στο
Ριάντ έναν διευθυντή κατασκευαστικών έργων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να έχουν πτυχίο αρχιτεκτονικής ή
πολιτικού μηχανικού, προϋπηρεσία
από πέντε έως επτά έτη, άριστη γνώση
αγγλικών και χειρισμού Η/Υ και άδεια
εργασίας. Αποστολή βιογραφικών
μέσω του: http://www.bayt.com/
en/job/project-manager-in-saudiarabia-3069073/.

ΔΕΗ

Δύο μηχανικοί με οκτάμηνη σύμβαση στην Αθήνα
Με δύο διπλωματούχους μηχανικούς (ειδικοτήτων μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου) θα ενισχυθεί προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για οκτώ μήνες η Διεύθυνση Υλικού
και Προμηθειών Παραγωγής της ΔΕΗ στην Αθήνα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει αύριο 10

Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο
ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος,
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα τρία βασικά αντικείμενα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 – 3323766.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μεταπτυχιακά στην προσομοίωση και
σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008), να υποβάλουν υποψηφιότητα σύμφωνα με
τα παρακάτω.
Το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τρεις κατευθύνσεις που στηρίζονται
από τρεις αντίστοιχες ροές μαθημάτων:
• ΡΟΗ Α: Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδάφους
• ΡΟΗ Β: Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και
συστημάτων υδατικών πόρων
• ΡΟΗ Γ : Ανάλυση, σχεδιασμός και προσομοίωση συστημάτων μεταφορών
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής και
συγκεκριμένα: Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί,
Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχα-

νικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί, Μηχανικοί Παραγωγής
και Διοίκησης, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Απόφοιτοι τμημάτων Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Απόφοιτοι
τμημάτων Εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών,
Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 750 ευρώ ανά εξάμηνο για τα
πρώτα τρία (3) εξάμηνα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την
Παρασκευή 12/9/2014. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Διεύθυνση και πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος. Υπεύθυνη: Βάσια Βασιλείου (τηλ.: 2421-074173, φαξ:
2421-074130, ώρες: 12:00-15:00) (e-mail: vavasili@uth.gr, διαδίκτυο:
http://grad.civ.uth.gr).

Μεταπτυχιακό σε Ναυτιλία,
Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ:

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές
και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε», για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,
όπως αυτό αναμορφώθηκε σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 περί
Μεταπτυχιακών Σπουδών και άλλες διατάξεις (επίκειται το σχετικό
ΦΕΚ).
Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος, το οποίο θα
λειτουργήσει στη Χίο για δέκατη έβδομη (17η) συνεχή χρονιά, οδηγεί
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
Tο πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας. Περιλαμβάνει δύο (2)
ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο.

ΔΠΘ:

Το 2ο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων εμβάθυνσης.
Στο πρόγραμμα δίδεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης / εμβάθυνσης στους ακόλουθους τέσσερις (4) τομείς:
(α) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(β) Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
(γ) Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
(δ) Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι
και την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014.
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και έντυπο αίτησης, παρέχονται από
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε., τηλ: 22710-35222, 2271035203,
fax: 22710-35299, e-mail: ΝΑΜΕ_gram@aegean.gr, καθώς και από
την ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.stt.aegean.gr.

 ύο θέσεις πρακτικής άσκησης για το
Δ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. θα υλοποιήσει τη
δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015.
Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους
σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες)
αλλά και προσφάτως αποφοίτους του Δ.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 4 μηνών, σε φορείς
(π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα,
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λπ.) που εδρεύουν
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση 2
θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των
εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό.
H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων, από τον
αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus του Τμήματος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι Δευτέρα
22/9/2014 στο Γραφείο του Συντονιστή του προγράμματος Erasmus
(κ. Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΑΜ ΔΠΘ
τηλ. 25410 79343, εσωτ. 71343 e-mail: dpolychr@arch.duth.gr).
Η λήξη των τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης ορίζεται η 20/9/2015
(ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).
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