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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
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ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχα-
νικούς στον ιδιωτικό τομέα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για 
μηχανικούς με συμβάσεις 
έργου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Έως 20 
Μηχανικοί Υπολογιστών & 
Πληροφορικής με σύμβα-
ση έργου

ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-
ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Μηχανικοί 
με συμβάσεις έργου

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 
Θέσεις για μηχανικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) έχει 
αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της 
ενταγμένης πράξης με τίτλο «Απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας» και κωδ. ΟΠΣ 349629 στο ΕΠ 
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013, η οποία 
χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο). Στο πλαίσιο αυτό αναζητά εξωτερικούς 
συνεργάτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται 10 μηχανικοί, με συμβάσεις έργου για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ψηφιοποίηση 
Μητρώου ΤΕΕ» ως εξής:
-Έναν ειδικό Ποιοτικού Ελέγχου Ψηφιοποιημένων 
αρχείων
-Έναν μηχανικό πληροφορικής – Αναλυτή Πληρο-
φοριακών Συστημάτων
-Έναν Μηχανικό Βάσεων Δεδομένων (Senior)
-Έναν μηχανικό Λογισμικού Java (Senior)
-Έναν μηχανικό Λογισμικού Java (Junior)
-Έναν μηχανικό Λογισμικού για deployment & 
testing (Intergrator)
-Έναν Διαχειριστή Συστημάτων Λειτουργικό – 
Δίκτυα (Senior)
-Έναν μηχανικό Λογισμικού Συστημάτων Ασφα-
λείας (Encrypcion – certificates specialist, LDAP, 

userprovisioning) (Senior)
-Έναν Επιστήμονα Πληροφορικής – Λογισμικού 
(Junior)
-Έναν Επιστήμονα Πληροφορικής – Εμπειρογνώ-
μονα Διοίκησης έργων Πληροφορικής. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 
Ιουλίου 2013.
Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον 
ιστότοπο του ΤΕΕ, www.tee.gr. ΔΕΝ διατίθεται σε 
έντυπη μορφή. Οι υποψήφιοι μπορούν να απευ-
θύνονται για περισσότερες πληροφορίες στις 
κ.κ. Χ. Ζούλια [τηλ. 210 3291297, e-mail: chris@
central.tee.gr ] και Σ. Κοντογεώργου [τηλ. 210 
3291286, e-mail: skonto@central.tee.gr ], από 
09:00 έως 15:00.

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου αποφάσισε να προκηρύξει για το 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 την πρόσληψη Επιστημονι-
κών και Εργαστηριακών Συνεργατών, προκειμένου να
καλυφθούν διδακτικές, ερευνητικές ή άλλες επιστημονι-
κές ανάγκες. Ιδιαίτερα στις Σχολές Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων και Δικτύων (ΤΕ.ΙΥ.Δ) του Παραρτήματος 
Ναυπάκτου και της Σχολής (τηλ.: 26340-38566) και του 
Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 
και Οικονομία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
(Σ.Δ.Ο.) (τηλ. 26310-58354) περιλαμβάνονται αρκετοί 
Μηχανικοί Η/Υ, Ηλεκτρονικοί, Λογισμικού και Ηλε-
κτρολόγοι Μηχανικοί με διδακτορικό δίπλωμα, που θα 
εργαστούν ως ωρομίσθιοι. 

Η πρόσληψη θα γίνει για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή 
ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο 
ακαδημαϊκά έτη και η σύμβαση που θα υπογραφεί θα 
είναι
Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του Ν.1404/83, άρθρο 19 «Δομή και 
λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/24.11.83 lτ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  αιτήσεων και δικαι-
ολογητικών: 23-7-2013.
Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα των σχολών. 
Τα κείμενα των προκηρύξεων στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ 
Μεσολογγίου: www.teimes.gr. 

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί 
και εργαστηριακοί συνεργάτες

ΤΕΕ

Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση 
Μητρώου ΤΕΕ»
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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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Από διάφορες ιδιωτικές 
εταιρείες στην Ελλάδα 

ζητούνται διπλωματούχοι 
μηχανικοί διαφόρων ειδικο-
τήτων για εργασία ως εξής:

ΕΛΛΑΔΑ

Forthnet

Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα
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•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ μηχανικός ζητείται από εταιρεία Αδαμα-
ντοφόρων Κοπτικών εργαλείων με έδρα την Αθήνα. Απαραί-
τητα προσόντα κάτοχος πτυχίου μηχανολόγου, αγγλικά, Η/Ύ 
Εμπειρία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί Αποστολή βιογραφικών 
απαραίτητη στο e-mail:e.varvaros@diamantmaster.com 
Τηλ. επικ.: 6937-493647
•Η ΕτΑιριΑ ΣΕιΣΜΟτΕΚ ΓΕΩΦΥΣιΚΕΣ ΜΕΛΕ-
ΤΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ζητά να προσλάβει 
για τη θέση του Τεχνικού – Προ-
γραμματιστή κάτοχο Πτυχίου ΑΕΙ 
ή μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών. 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
άριστες γνώσεις προγραμματισμού 
Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και καλή 
γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η 
πρόσληψη αφορά σε άνεργους 
επιστήμονες για 24μηνη απασχό-
ληση και συγχρηματοδοτείται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Τα-
μείο) – ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τηλ /FAX: 
2106826450/ 2106826455, email: 
info@seismotech.gr)   
•ΝΑΥτιΛιΑΚΗ εταιρεία με έδρα στον 
Πειραιά ζητάει μηχανικό/ μηχα-
νολόγο μέχρι 30 ετών για θέση 
γραφείου, με προοπτική, κατά προ-
τίμηση κάτοικος περιοχής Πειραιά 
Βιογραφικό στο shippingcmltd@
outlook.com.gr
•Η ΕτΑιριΑ ΑΦΟι ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛΙΔΗ ΟΕ που κατασκευ-
άζει μεταλλικά κτίρια και θερμοκήπια 
από το 1981, εξειδικεύεται στα αγροτικά στέγαστρα και 
σταβλικές εγκαταστάσεις παρέχοντας λύσεις με το κλειδί στο 
χέρι στους πελάτες της, ζητά πολιτικό μηχανικό με προηγού-

μενη εμπειρία σε στατικές αναλύσεις μεταλλικών κτιρίων και 
σχεδιασμό. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων CAD. Άριστη γνώση Word Excel Power Point. 
Ευχέρεια στην χρήση εκτυπωτών plotter. Δίπλωμα οδήγη-

σης. Άνετη επικοινωνία στα αγγλικά. Για περισσότερες 
πληροφορίες και επικοινωνία: www.greenhouses.gr. 

Αποστολή βιογραφικών: dimitra@greenhouses.gr
•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ μηχανικός άντρας με 
εμπειρία εργοταξίου και με γνώσεις στη σύνταξη 

μηχανολογικών μελετών για έκδοση αδειών 
Αποστολή βιογραφικών domus-pr@otenet.gr
•ΠΟΛιτιΚΟΣ μηχανικός από εταιρία με πενταετή 
εμπειρία σε οικοδομικά-υδραυλικά γνώση ξένης 

γλώσσας και δυνατότητα μετακίνησης εκτός 
Θεσσαλονίκης Απαραίτητες συστατικές επι-

στολές 2310-445367 Fax:2315-315470 
info@arisk-group.com.gr
•ΧΗΜιΚΟΣ μηχανικός ζητείται από 

εξαγωγική εταιρία συστημάτων επε-
ξεργασίας νερού για το τμήμα πωλή-
σεων. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο 
ΑΕΙ μεταπτυχιακό άπταιστα αγγλικά 
(ανάγνωση - γραφή) άπταιστη γνώση 

M.S. Office ευχέρεια ταξιδιών στο 
εξωτερικό θα ληφθεί υπόψη. Γνώση 

2ης ξένης γλώσσας. Αποστολή βιογραφι-
κών στο info@aquasilver.gr
•Η τΕΧΝιΚΗ ΕτΑιρΕιΑ «Metro 
energy ConstruCtions», στη Θεσ-
σαλονίκη, πρόκειται να προσλάβει έναν 
αρχιτέκτονα, έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό 

και έναν τοπογράφο. Οι ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί και οι τοπογράφοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο  
ΜΕΚ 2. Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: metrohrs@gmail.com. 

Μηχανικός για εταιρικούς πελάτες
Έναν Μηχανικό Presales Εταιρικών Πελατών θα προσλάβει 
η Forthnet, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζω-
νικών και συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Ο νέος 
συνεργάτης θα σχεδιάζει τεχνικές προτάσεις για εταιρικούς 
πελάτες, βασισμένες στα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα της 
Forthnet, θα συμμετέχει στις συναντήσεις με υφιστάμενους 
και πιθανούς νέους εταιρικούς πελάτες για καταγραφή ανα-
γκών και υποστήριξη σε τεχνικά θέματα και θα προετοιμάζει 
και παρακολουθεί τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνι-
σμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πενταετή 
τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση Τηλε-

πικοινωνιακού Μηχανικού με αρμοδιότητα την υποστήριξη 
πελατών, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότη-
τες, άριστη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού, 
ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων 
δράσεων, πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής στους 
τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, άριστη γραπτή 
και προφορική επικοινωνία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά 
και πολύ καλή γνώση και χρήση Ms Office. O Μεταπτυχια-
κός τίτλος όπως και η πιστοποίηση CCNA θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο email: 
jobs@forthnetgroup.gr.
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Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: 
http://jobs.iti.gr/ 
•το ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό 
Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού , καλεί επιστημονικούς συνερ-
γάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη 
μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου 
στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου FP7 έργου 
«RobotsneedLanguage: Acomputationalmechanismforgen
eralisationandgenerationofnewbehavioursinrobots» 
1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρο-
νικού Μηχ/κού ΑΕΙ/ΤΕΙ -Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή άλλο συναφές με την πρό-
σκληση αντικείμενο
Καταληκτική ημερομηνία: 15/07/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.ilsp.gr 
•το ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ιΝ.Βι.Σ) του 
Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστη-
μονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του 
ερευνητικού έργου ARTEMIS: «new embedded Systems 
arcHItecturE for multi-Layer Dependable solutions- 
nSHIELD», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και 
τo ARTEMIS-JU.
Αντικείμενο: Έρευνα στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη 
πρότυπων διεπαφών για υφιστάμενα SPD συστήματα .
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πλη-
ροφορικής
Καταληκτική ημερομηνία: 11-7-2013
Πληροφορίες: ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 2610910301,2 
fax: 2610910303, e-mail: kokkali@isi.gr. 
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.isi.gr 
•Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή ως 
εξής:
Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Παράλληλος Προγραμματισμός: Γλώσσες, Εργαλεία 
και Συστήματα».
Κατάθεση δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
chrys@ics.forth.gr  και ταχυδρομικώς.
Καταληκτική ημερομηνία: 1η Σεπτεμβρίου 2013.
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ics.forth.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν μηχανι-
κούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις 
έργου. Αναλυτικά: 
* Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την κάλυψη πέντε (5) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, οι 
οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του Ελληνικού προ-
γράμματος AMINESS –»Ανάλυση Ναυτιλιακής Πληροφο-
ρίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυσιπλοΐα» (ΕΕ 1798) 
με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, με 
δυνατότητα ανανέωσης, με τα προσόντα όπως προσδιορί-
ζονται παρακάτω:
1. Μία (1) θέση Έρευνας σε αναγνώριση και επεξεργασία 
γεγονότων.
2. Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα ανα-
γνώρισης και επεξεργασίας γεγονότων.
3. Μία (1) θέση Έρευνας σε θέματα βελτιστοποίησης και 
ανάλυσης μηχανισμών, πολιτικών και στρατηγικών
4. Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα ανα-
γνώρισης προτύπων και σύντηξης δεδομένων.
5. Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα ανα-
γνώρισης προτύπων και μη επιβλεπόμενης μάθησης
Πληροφορίες: 210-6503179 ή στο: ealex@iit.demokritos.
gr. 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.demokritos.gr 
•το ινστιτούτο τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης (ΕΚΕτΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «RECITAL» προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, για θέσεις συνεργατών στο πα-
ράρτημα του ΙΠΤΗΛ στο Βόλο, οι οποίοι θα απασχοληθούν 
με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας 6 μηνών:
Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-207 
Ειδικότητα: Μηχανικός Τηλ. Δικτύων
Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-208 
Ειδικότητα: Μηχανικός Τηλ. Δικτύων
Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-209 
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ
Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-210 
Ειδικότητα: Μηχ. Τηλ/νιών και Η/Υ
Καταληκτική ημερομηνία: 12-07-2013

ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 

Διδάσκοντες  μηχανικοί
http://www.army.gr 
•Η Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ), με έδρα το Χαϊδάρι, για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2013 – 2014, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, 
διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-07-2013.
Πληροφορίες: 210- 5382318 ή 210 – 5382310. Περισσότερες 
πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.army.gr 

Η Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβά-
σεων (ΣΤΗΑΔ) με έδρα το Χαϊδάρι, προκηρύσσει για την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών της αναγκών, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 
– 2014, την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με 
ωριαία αποζημίωση.
Καταληκτική ημερομηνία: 08-07-2013.
Πληροφορίες: 210- 5382430. Περισσότερες πληροφορίες στον 
σύνδεσμο:
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Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού), καλεί Συνεργά-
τες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδια-
φέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύ-
ναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «E-coop : Digital 
cooperatives», (κωδ. 1038R4 - INTERREG 
IVC 2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το 
Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμ-
ματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
- INTERREG IVC 2007-2013.
-Δύο Μηχανικούς Η/Υ.
Καταληκτική ημερομηνία: 6 – 7 – 2013.
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα του φορέα: 
www.cti.gr. 

•το ινστιτούτο τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, καλεί 
Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρό-
ταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του “DigiSkills: 
Network for the enhancement of Digital 
competence skills” το οποίο έχει ενταχθεί 

στο KA3 Multilateral networks: Development 
of Innovative ICT-Based Content, Services, 
Pedagogies and Practice for Lifelong 
Learning (Project Reference Number: 
531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW).  
(Έναρξη: 1/12/2012- Λήξη: 30/11/2015).
-Ένας Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
Διάρκεια: 6 μήνες. Έδρα: Πάτρα.
Καταληκτική ημερομηνία: 6 – 7 – 2013.
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα του φορέα: 
www.cti.gr. 

•το ινστιτούτο τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, καλεί 
Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν 
πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παρο-
χή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
«Algorithms, Games, Mechanisms, and the 
Price of Anarchy - ALGAME», – (ERC/Grant 
Agreement No.321171)” που χρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια 
του FP7.
-Ένας έμπειρος ερευνητής κάτοχος διδακτο-
ρικού διπλώματος με πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού 
Η/Υ ή Πληροφορικής.
Διάρκεια: 6 μήνες. Έδρα: Πάτρα.
Καταληκτική ημερομηνία: 6 – 7 – 2013.
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα του φορέα: 
www.cti.gr. 
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ε.
Την ξενιτιά σκέφτεται το  4,1% των Ελλήνων
Τον δρόμο της ξενιτιάς σκέφτεται να πάρει τους επόμενους 12 
μήνες το 4,1% των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με την τριμηνιαία 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και την 
κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών 
«με σοβαρές προθέσεις να μεταναστεύσουν εντός των επόμενων 
12 μηνών» υπερδιπλασιάστηκε από το 0,5% το 2010 στο 1,2% το 
2012. Το υψηλότερο ποσοστό Ευρωπαίων που σκοπεύουν σοβαρά 
να μεταναστεύσουν τον επόμενο χρόνο καταγράφεται από τους 
Έλληνες (4,1%). Ακολουθούν οι Λιθουανοί (3,9%), οι Λετονοί (3,8%), 
οι Βούλγαροι (3,4%) και οι Ρουμάνοι (2,8%).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2012 ένας στους τέσσερις Έλληνες 
(24%) επιθυμεί να μεταναστεύσει μόνιμα και το 63% εξ αυτών εντός 
της ΕΕ. Στην ΕΕ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 20% και 44%. Το με-
γαλύτερο ποσοστό Ευρωπαίων που επιθυμούν να μεταναστεύσουν 
μόνιμα καταγράφεται από τους Βρετανούς (29%), ενώ επιθυμούν 
να μεταναστεύσουν μόνιμα περίπου ένας στους τέσσερις Βέλγους, 
Βούλγαρους, Έλληνες, Κύπριους, Ούγγρους, Ιταλούς, Λετονούς, 
Λιθουανούς και Πορτογάλους.
Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει ότι η κινητικότητα εντός της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά την περίοδο της κρίσης (2008-2012) κυρίως από 
πολίτες των χωρών, οι οποίες επλήγησαν σοβαρά. Για παράδειγμα, 
η κινητικότητα των Ελλήνων πολιτών εντός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 
170%, των Ισπανών κατά 107%, των Ιρλανδών κατά 64% και των 
Ούγγρων κατά 58%. 
Όσον αφορά, ειδικότερα, τη μετανάστευση Ευρωπαίων πολιτών 
προς τη Γερμανία, σημειώνεται ότι από το 2008 ως το 2012, οι Έλλη-
νες μετανάστες τετραπλασιάστηκαν, οι Ισπανοί τριπλασιάστηκαν και 
οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι διπλασιάστηκαν.
Εξάλλου, σημαντική αύξηση κατά 45% σημείωσε η μετανάστευση 
Ευρωπαίων πολιτών προς τον Καναδά, το διάστημα 2008-2012. Η 
μεγαλύτερη αύξηση μεταναστών προς των Καναδά καταγράφηκε 
από τους Ισπανούς (301%), τους Ιρλανδούς (158%), τους Έλληνες 
(155%) τους Ιταλούς (96%) και τους Πορτογάλους (69%).

Ρεκόρ ανέργων στην Ε.Ε.
Σε ό,τι αφορά την ανεργία στην ΕΕ, η έκθεση επισημαίνει ότι έφτα-
σε το ιστορικό επίπεδο των 26,6 εκατ. ανέργων τον Απρίλιο του 
2013, δηλαδή στο 11% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΕΕ 
και στο 12,2% της ευρωζώνης. Η μακροχρόνια ανεργία επιδεινώθηκε 
στα περισσότερα κράτη- μέλη στο τέλος του 2012, καταγράφοντας 
11,6 εκατομμύρια μακροχρόνια άνεργους Ευρωπαίους πολίτες (4,9% 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού).
Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσο-
στό μακροχρόνιων ανέργων, με 16,8% το 2012, καθώς και το υψηλό-
τερο ποσοστό άνεργων νέων, με 60%, τον Φεβρουάριο του 2013.
Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, στην Ελλάδα παρα-
τηρείται η μεγαλύτερη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας 
(-5,5%) το 2012, σε σχέση με το 2011. Το ίδιο διάστημα το μοναδιαίο 
κόστος εργασίας στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,4%. Παράλληλα, οι 
Έλληνες εμφανίζονται να είναι οι πολίτες της ΕΕ που εργάζονται 
περισσότερο σε εβδομαδιαία βάση (42,6 ώρες, έναντι 40,6 ώρες 
που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη).

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Μηχανικοί Η/Υ με συμβάσεις 
έργου
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:  Αρχιτέκτονας για πρακτική άσκηση

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.
elke.uoc.gr 
•το Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Φυσικής, Εργα-
στήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας για την υλοποίηση 
του έργου «Contribution of Emission Sources on the 
Air quality of the Port-cities in Greece and Italy», που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 75%) και Εθνικούς 
Πόρους (κατά 25%)  στο πλαίσιο του διασυνοριακού 
προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», με Επιστημο-
νικό Υπεύθυνο τον Αθανάσιο Α. Αργυρίου Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πα-
τρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου: Σε ένα 
άτομο  με Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου, 
και Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος.
Καταληκτική ημερομηνία: 12 – 7 – 2013.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το 
Εργαστήριο Φυσικής της  Ατμόσφαιρας, του Τμήματος 
Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο  2610-
996078, e-mail: athanarg@upatras.gr. 
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«MARE NOSTRUM: Άμβλυνση των κενών εφαρμογής 
στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης 
μέσω της διευκόλυνσης της Διασυνοριακής Συνεργασίας 
και της άρσης των νομικών και θεσμικών εμποδίων στη 
Λεκάνη της Μεσογείου» καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως οκτώ (8) συμβάσε-
ων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς 
συνεργάτες, εκ των οποίων οι έξι που θα διαθέτουν:
-Πέντε Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος
-Ένας Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού 
Καταληκτική ημερομηνία: 11/07/2013.
Τηλέφωνο επικοινωνίας Συλαίος Γεώργιος: 25410-79393.

Διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας ζητούν 
διπλωματούχους μηχανικούς με συμβάσεις έργου για την 
υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. Αναλυτικά:
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου για τις ανάγκες εκτέλεσης 
της έρευνας με τίτλο: «Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδο-
μή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή 
Υπηρεσιών (CONFES)», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο 
του έργου με τίτλο: ΕΣΠΑ- ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»ΠΡΑΞΗ IΙ: «Συνεργατικά έργα μεγάλης 
κλίμακας», προτίθεται να προβεί σε ανάθεση έργου, τρι-
ών (3) ατόμων, ως Ερευνητών, σύμφωνα με τα παρακάτω:
3 Κάτοχοι διπλώματος Ηλ/γου Μηχ/κου ή πτυχίου Πληρ/
κής/ Διδακτορικό στις Τηλεπικοινωνίες/ Εμπειρία
Καταληκτική ημερομηνία: 05/07/2013.
Πληροφορίες: 2710 230 388, e-mail: pstath@uop.gr 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: «http://
www.uop.gr
•Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με KA 3689 και τίτλο 
«Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματι-
κής πλατφόρμας και άλλες δράσεις.», το οποίο συγχρη-
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται 
να συνάψει τρείς συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου:
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής. 
Εµπειρία 1 (ενός) έτους σε τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών. Καλή γνώση της Αγγλικής (lower ή 
αντίστοιχο). Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
άρρενες υποψηφίους.
Επιθυμητός ο Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με την 
Επιστήμη των Υπολογιστών ή ισότιμο αναγνωρισμένο της 
αλλοδαπής 
Καταληκτική ημερομηνία: 08-07-2013.

Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Κύπρoυ δέχεται αιτήσεις για την πλή-
ρωση μίας (1) κενής θέσης (πλήρους ή μερικής απασχό-
λησης) Ειδικού Επιστήμονα για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό 
Πρόγραμμα με ακρωνύμιο «PV-NET» με τίτλο Promotion 
of PV energy through net metering optimization.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Η. 
Γεωργίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση geg@ucy.ac.cy , το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή Καθ. 
Γεώργιο Η. Γεωργίου (τηλ. 22-89 2272/4396, email: geg@
ucy.ac.cy). 
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ucy.ac.cy 

Αρχιτεκτονικό γραφείο στη Νότια Γερμανία ζητά για πρακτική 
άσκηση:
Ένα /μια απόφοιτητο του τμήματος αρχιτεκτονικής.
Ο υποψήφιος/ η υποψήφια πρέπει να έχει καλές γνώσεις της 
γερμανικής γλώσσας.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό 

τους σημείωμα στα γερμανικά (με φωτογραφία) στην διεύθυν-
ση: info@hellasing.com 
Η εταιρεία προσφέρει μηνιαία αποζημίωση 1.000 Ευρώ και 
βοήθεια στην ανεύρεση οικιών.
Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Τσούκη: 6976082291.
Γραφείο GEFYRA: www.hellasing.com.
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Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου 6 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙ-
ΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας)» της ενταγμένης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-
2013) Πράξης με τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ – 
Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, 
εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο 
για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρε-
σίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και 
Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» 
(κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294), η οποία 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει 
ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρό-
σωπα προς σύναψη έως 20 συμβάσεων 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 

στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή 
μέρους των τελικών παραδοτέων ή/και 
μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδο-
τέων που θα προηγούνται των τελικών 
παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίη-
σης του Υποέργου, ημερομηνία λήξης 
του οποίου ορίζεται η 30/11/2015. 
Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα – Πτυ-
χίο Μηχανικού Υπολογιστών ή Πλη-
ροφορικής ή ισοδύναμο, καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας και εκπαιδευτική 
εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε 
θέματα ΤΠΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβά-
λουν την πρότασή τους προσκομίζοντας 
οι ίδιοι  ή  αποστέλλοντας ταχυδρομικά 
την σχετική επιστολή στην διεύθυνση 
της Επιτροπής Ερευνών (Γιαννιτσών & 
Λαχανά, T.K. 383.34 –  Bόλος, Συγκρό-
τημα Τσαλαπάτα, Παλαιά Βόλου), είτε 
με αποστολή της μέσω τηλεομοιοτυ-

πίας (fax)  στον αριθμό 24210-06464.  
Η σχετική επιστολή  στην οποία θα 
αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας 
και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου 
(ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής 
ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση 
κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα  
πρέπει να  κατατεθεί  στη Γραμματεία 
της Επιτροπής Ερευνών  του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, με ευθύνη των 
ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι τη 
12/7/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:
http://ee.uth.gr/index.
php?option=com_remository&Itemid=1
45&func=startdown&id=266  
και στα τηλέφωνα 2421074656 και 
2421006402 κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. 

Τρεις συνεργάτες πλήρους απασχόλησης 
θα προσλάβει η συμβουλευτική εταιρεία 
Enomix. Ειδικότερα, η εταιρεία αναζητά 
δύο ερευνητές και έναν τεχνικό ως εξής:
SENIOR BUSINESS ANALYST
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή 
Οικονομικών, διδακτορικό Δίπλωμα ή 
εναλλακτικά. Μεταπτυχιακό με πενταετή 
τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία. Ακόμη, 
απαιτούνται άριστες ικανότητες ανάλυσης 
και επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας 
και συντονισμού ομάδας, άριστη γνώση 
Αγγλικών και γνωστικό υπόβαθρο ή επαγ-
γελματική εμπειρία στους ακόλουθους 
τομείς: Σχεδιασμός Αλγορίθμων με χρή-

ση Θεωρίας Γράφων, Swarm Intelligence, 
Heuristics, Εργαλεία λογισμικού και 
μοντελοποίησης.
SENIOR IT ANALYST
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Πληροφορικής, διδακτορικό Δίπλωμα ή 
εναλλακτικά, Μεταπτυχιακό με πενταετή 
τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία. Ακόμη, 
απαιτείται άριστη Γνώση Αγγλικών και 
γνώση ή εμπειρία στους τομείς:
•Τηλεπικοινωνίες (σχεδιασμός ενσύρμα-
των δικτύων WAN)
•Εργαλεία λογισμικού ανοικτού κώδικα 
και ειδικότερα Βάσεις δεδομένων (επιθυ-
μητά PostreSQL), γλώσσες προγραμμα-
τισμού (επιθυμητά Php, javascript), GIS 

(επιθυμητά PostGIS, qGIS, Geoserver)
JUNIOR DEVELOPER
Για τη θέση αυτή θα προσληφθεί 
πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Μηχανικού ή Πληροφορικής με άριστες 
ικανότητες συνεργασίας, γρήγορης εκμά-
θησης και εφαρμογής νέων γνώσεων. Και 
σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άριστη 
Γνώση Αγγλικών και γνώση στους τομείς: 
Εργαλεία λογισμικού ανοικτού κώδικα και 
ειδικότερα Βάσεις δεδομένων, γλώσσες 
προγραμματισμού, GIS, web services 
και τηλεπικοινωνίες (λειτουργία δικτύων 
WAN).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλ-
λουν τα βιογραφικά τους στο email: hr@
enomix.gr

Η εταιρεία «ΝΧΡ», που βρίσκεται στο 
Αμβούργο, προσφέρει θέσεις πρακτι-
κής άσκησης σε νέους μηχανικούς στο 
αντικείμενο «internship Development 

of Physical Access Control Support 
Package».
Προϋποθέσεις θεωρούνται το πτυχίο στο 
Electrical ή και Electronic Engineering 

Degree with programming (C, C++) 
expertise, οι γνώσεις αγγλικών και η ομα-
δικότητα. Πληροφορίες: 04056135340.

Έως 20 Μηχανικοί Υπολογιστών  
με σύμβαση έργου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:  Θέσεις πρακτικής άσκησης   
για νέους μηχανικούς

ENOMIX:  Τρεις ηλεκτρολόγοι μηχανικοί  
ή πληροφορικής
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ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΥΣΤΡΙΑ: Με ένα μηχανολόγο μηχανικό θα ενισχύσει 
το δυναμικό της η εταιρεία «Bombardier» στη Βιέννη. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, 
τριετή προϋπηρεσία στο σχεδιασμό εργαλείων, πολύ 
καλή γνώση MS Office, Kissoft/Matlab, CATIA V5 και 
άριστη γνώση γερμανικών και αγγλικών. Ο μηνιαίος 
μισθός ορίζεται στα 2.647,19 ευρώ. Υποβολή βιογραφι-
κών στο http://jobs.bombardier.com/job/Vienna-Senior-
Gear-Design-Engineer-%28mw%29/2527557.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό ως «digital mock 
up ingenieur» θα προσλάβει η εταιρεία «Bombardier» 
στο Γκόρλιτς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο αντίστοιχο, προϋπηρεσία στη συντήρηση σιδη-
ροδρομικών οχημάτων, καλή γνώση χρήσης MS Office, 
άριστη γνώση γερμανικών και αγγλικών και προθυμία 
ταξιδιών. Βιογραφικά υποβάλλονται στο http://jobs.
bombardier.com/job/G%C3%B6rlitz-Digital-Mock-Up-
Ingenieur-%28mw%29-SN/2672140.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Πέντε πολιτικούς μηχανικούς πρόκειται 
να προσλάβει η κατασκευαστική εταιρεία «Clonmel 
Enterprises Ltd» στο Νάας. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, δύο έως πέντε έτη 
προϋπηρεσία σε οδικά έργα και άριστη γνώση της αγ-
γλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται έως 12/7 στο info@
clonmelent.com.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Ένα μηχανικό εφαρμογών θα εντάξει στο δυ-
ναμικό της η εταιρεία αυτοματισμού «B & R Automation» 
στη  Βιέννη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυ-
χίο συναφές, ικανότητες προγραμματισμού με τις γλώσ-
σες C/C++, πολύ καλή γνώση αγγλικών και γερμανικών 
και επιθυμία ταξιδιών. Οι ελάχιστες μηνιαίες αποδοχές 
ορίζονται στα 1.798,50 ευρώ. Βιογραφικά υποβάλλο-
νται στο http://www.br-automation.com/en/career/
employment-opportunities/sales-and-application/
application-engineer-1339452910432/.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ένα μηχανικό ανάπτυξης θα 
προσλάβει η εταιρεία ενέργειας «Veolia Environment» 
στο Μάντσεστερ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου ή χημικού μηχανι-
κού, προϋπηρεσία στον τομέα σχεδίου και εφαρμογών, 
καινοτόμο σκέψη και πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ. Βι-
ογραφικά υποβάλλονται στο http://www.veolia.com/fr/
carrieres/recrutement-offres/. Κωδικός θέσης: «31601».

ΚΥΠΡΟΣ: Ένα μηχανολόγο μηχανικό θα προσλάβει 
η κατασκευάστρια εταιρεία παιχνιδιών «Engino» στη 
Λεμεσό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο 
αντίστοιχο, γνώση CNC, Invertor, AutoCAD, EDM και 
προϋπηρεσία σε μηχανουργείο ή και σε εργοστάσιο πα-
ραγωγής πλαστικών. Βιογραφικό και επιστολή αποστέλ-
λονται στο info@engino.com.

ΡΩΣΙΑ: Ένα μηχανικό ανάπτυξης λογισμικού για φω-
νητική αναγνώριση (speech recognition software 
engineer) θα προσλάβει η εταιρεία τεχνολογίας «Intel» 
στο Νόβγκοροντ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
πτυχίο συναφές, άριστη γνώση της αγγλικής, γνώση και 

εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού, λειτουργική εμπει-
ρία με το πρόγραμμα MS Visual Studio2005/2008/2010, 
ικανότητα προγραμματισμού σε γλώσσες C/C++/C# ενώ 
εμπειρία σε περιβάλλον Linux ή Android θα θεωρηθεί 
προσόν. Βιογραφικά υποβάλλονται στο http://www.
intel.com/jobs/jobsearch/intex.htm, κωδικός θέσης 
«713828».

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ένα μηχανικό υλικών θα προσλά-
βει η εταιρεία πετρελαίου «BP» στο Σάνμπουρι. Οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο στην επιστήμη των 
υλικών ή στη Μεταλλουργία, γνώσεις διάβρωσης υλικών, 
γνώση υποθαλάσσιων υλικών κατασκευής, λειτουργική 
εμπειρία στο σχεδιασμό και στα συστήματα ελέγχου και 
γνώση ISO, ASME, API. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω 
του www.euroengineerjobs.com/job_display/81584/
Materials_Engineer_BP_british_petroleum_Sunburn_
Uniter_Kingdom

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ: Η εταιρεία τεχνολογίας «Intel» στη Σιγκα-
πούρη πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό της ένα αρχιτέ-
κτονα προϊόντος (product architect). Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ως μηχανι-
κοί λογισμικού ή ηλεκτρονικών υπολογιστών, οκταετή 
προϋπηρεσία σε σχεδιασμό κινητών, πενταετή πείρα σε 
ανάπτυξη λογισμικού και άριστα αγγλικά. Υποβολή βιο-
γραφικών έως 13/7 στο www.intel.com/jobs/jobsearch/
intex.htm με κωδικό θέσης «714252».

ΙΡΑΚ: Με ένα μηχανολόγο μηχανικό θα ενισχυθεί το 
δυναμικό κατασκευαστικής εταιρείας στη Βασόρα. Οι 
ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, 
γνώση εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, γνώση στατιστι-
κών διαδικασιών και ελέγχου ποιότητας, γνώση των ερ-
γαλείων του συστήματος συντήρησης Ms Novel, γνώση 
Microsoft, AutoCAD, MS Office και εφαρμογών διαδικτύ-
ου. Υποβολή βιογραφικών μέσω του http://www.bayt.
com/en/job/site-mechanical-engineer-2536521/.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Δύο άντρες αρχιτέκτονες πρόκει-
ται να προσλάβει η κατασκευαστική εταιρεία «Hamad 
Abdulaziz Almousa Trading Group» στο Ριάντ. Οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο, εμπειρία εργα-
σίας, ικανότητα ελέγχου συμβάσεων, γνώσεις σχεδίου 
και ικανότητα ελέγχου προϋπολογισμών και κόστους. 
Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του http://www.bayt.
com/en/job/-project-manager-architect-2550903/.

Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές 
εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα:
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Δεκάδες θέσεις εργασίας, μεταξύ των 
οποίων και αρκετές που αφορούν διάφορες 
ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών, προ-
σφέρει η φινλανδική πολυεθνική εταιρεία της 
κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας Nokia για 
την κάλυψη αναγκών της στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. 
Πληροφορίες για όλες τις θέσεις τα 
προσόντα αλλά και τα καθήκοντα που θα 
αναλάβουν οι υποψήφιοι καταγράφονται στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Nokia: http://nokia.
taleo.net/careersection/10120/jobsearch.
ftl?lang=en. Στη συνέχεια  παρουσιάζουμε 
ενδεικτικά ορισμένες από τις θέσεις αυτές:
Θέση: Sr Product Validation Test Engineer
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρολογίας 
Μηχανολογίας ή ισοδύναμος τίτλος σπουδών 
με αντίστοιχη τετραετή προϋπηρεσία στον 
τομέα δοκιμών ασύρματων συσκευών, άριστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας, άριστη γνώση 
των Microsoft Office, προϋπηρεσία τουλάχι-
στον τριών ετών στην παροχή τεχνικών υπη-
ρεσιών, προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών 
στις ασύρματες ή ραδιοφωνικές τεχνολογίες, 
δυνατότητα ταξιδίων, έγκριση απασχόλησης 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κωδ. θέσης: 000000102243
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών έως 10 
Αυγούστου.
Θέση: Product QA Engineer

Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στην Πληροφορική ή τη Μηχανολογία Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών, προϋπηρεσία δύο 
έως τριών ετών στην τεχνολογία QA, εμπειρία 
της εφαρμογής QA σε Android, τηλέφωνο 
Windows ή άλλες πλατφόρμες κινητής τεχνο-
λογίας, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Κωδ. θέσης: 000000101331
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών έως 11 
Ιουλίου.
Θέση: Sr. Software Engineer
Περιοχή: Βερμόντ
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου, προϋπηρε-
σία διάρκειας πέντε έως δέκα ετών στην ανά-
πτυξη τεχνολογιών μέσω των προγραμμάτων 
J2EE, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 000000094651
Θέση: Senior Manager Technical Operations
Περιοχή: Σικάγο
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στο γνωστικό αντικείμενο της Μηχανολογίας, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών στην 
ανάπτυξη software.
Κωδ. θέσης: 000000106899
Θέση: Senior Systems Engineer
Περιοχή: Γερμανία
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στο αντι-
κείμενο της Πληροφορικής ή άλλος σχετικός 
τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία διάρκειας 
τουλάχιστον οκτώ ετών στην βιομηχανία της 
πληροφορικής ή των υπηρεσιών Διαδικτύ-

ου, προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών 
ως διαχειριστής συστημάτων (system 
administrator) ή μηχανικός συστημάτων (sr 
system engineer), εμπειρία στη διαχείριση 
έργων (project management), εμπειρία 
στα προγράμματα Red Hat Linux, CentOS, 
Linux, JBoss. Apache Lucene, PHP, Data-
Grid Technologies, εμπειρία στη διαχείριση 
βάσεων δεδομένων Oracle Coherence, 
MySQL, MSSQL, άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 1200026625.

Το Ίδρυμα CANON στην Ευρώπη προσφέρει υποτροφίες για 
έρευνα σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες διακεκριμένους διπλωμα-
τούχους ερευνητές με διδακτορικό τίτλο, ή τουλάχιστο Master’s 
degree, σε όλους τους κλάδους της επιστήμης.
Δικαιούχοι είναι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει δέκα έτη από την 
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επέκταση της περιό-
δου 10 χρόνων είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
Οι Ευρωπαίοι υπότροφοι θα περάσουν την ερευνητική τους πε-

ρίοδο στην Ιαπωνία και οι Ιάπωνες στην Ευρώπη. Οι υποτροφίες 
χορηγούνται για χρονικές περιόδους τουλάχιστον τριών μηνών 
και το πολύ ενός έτους.
Η οικονομική υποστήριξη των υποτρόφων κυμαίνεται από 22.500 
έως 27.500 ευρώ ετησίως και κατ΄ αναλογία για διαφορετικούς 
χρονικές περιόδους.
Καταληκτική ημερομηνία: 15-09-2013.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.uoi.gr/ 

Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT 
Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξω-
τερικό 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 
-Mechanical Designer (m/f) Pipeline 

Inspection, Stuttgart 
-Test Engineer Switching/Routing, Berne 
-Physicist/ Materials Scientist, Darmstadt 
-(Romanian speaking) Field Engineer – Wind 
Turbine Installations, Bucharest 
-Project Manager – Engineering, Berne 
-System Engineer focus Optics (f/m), 
Stuttgart 
-Chief Test System Engineer (f/m) Bremen

•IT Specialists 
-Software Development Engineer C++, 
Darmstadt
-Software Engineer, Dusseldorf 
-Software Developer C++, Dortmund 
-System Specialist PostgreSQL, Mattersburg 
/ Germany 

Υποτροφίες για ερευνητές

Έντεκα θέσεις σε διάφορες χώρες

ΝΟΚΙΑ

Θέσεις εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική
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