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ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις
για μηχανικούς
στον ιδιωτικό τομέα

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί
Η/Υ ως επιστημονικοί συνεργάτες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις
για μηχανικούς με
συμβάσεις έργου

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ΙΝ.ΒΙ.Σ. του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ προτίθεται να απασχολήσει
επιστημονικούς συνεργάτες με
σύμβαση μισθώσεως στο πλαίσιο
του ερευνητικού έργου STEER
- «Υποστηρικτικό εργαλείο για
προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας σε ιατρικά κέντρα»,
το οποίο χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αντικείμενο πρόσκλησης: «Δημιουργία μοντέλου ενεργειακής
κατανάλωσης ιατρικών κέντρων
επί τη βάσει σεναρίων, δοκιμή
και επαλήθευση του μοντέλου
και υλοποίηση εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων».
Απαραίτητα Προσόντα:
- Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Πληροφορικής
- Γνώσεις ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων, ή/και ανανεώσιμων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις
έργου
ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων
ειδικοτήτων

πηγών ενέργειας, ή/και μοντελοποίησης συστημάτων, ή/και
ανάλυσης δεδομένων – «μεγάλα
δεδομένα»
- Προϋπηρεσία σε ερευνητικά
έργα
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής
- Δυνατότητα μετάβασης για
σημαντικό χρονικό διάστημα στο

εξωτερικό
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ή/και Διδακτορικό
- Ερευνητικές Δημοσιεύσεις
Καταληκτική ημερομηνία: 203-2015.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.isi.gr/

ΙΜΕΤ

Δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου

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

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης
του Έργου “DECIDE: Decision Support System
for Disaster Emergency Management”, προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Μηχανικός Πληροφορικής, με αντικείμενα:
Ανάπτυξη έκθεσης χαρακτηριστικών Συστημάτων
Υποστήριξης Αποφάσεων – Χαρτογράφηση και
συγκριτική αξιολόγηση διαθέσιμων τεχνολογιών.
Συμβολή στην ανάπτυξη ευφυούς συστήματος
υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων (Διάρκεια: 9 μήνες με
δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου,
Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης, Κωδικός θέσης:
15/2015).
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Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός, με αντικείμενα:
Αναγνώριση της υφιστάμενης δομής πολιτικής
προστασίας στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ. Σχεδιασμός και εκπόνηση της αρχιτεκτονικής ευφυούς
συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων
και αναγνώριση λειτουργικών απαιτήσεων του
συστήματος. Συμβολή στην ανάπτυξη ευφυούς
συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για
τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων (Διάρκεια: 9
μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος
του έργου, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης, Κωδικός θέσης: 16/2015).
Καταληκτική ημερομηνία: 27-3-2015.
Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ,
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Υπόψη: κας. Αναστασίας Χριστοδούλου, Τηλ.: +30 2310 498457.
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ΕΛΛΑΔΑ

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

•Η τεχνική εταιρεία «ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ»,
στην Θεσσαλονίκη, αναζητά: Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους & Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Περισσότερες πληροφορίες: http://
goo.gl/wUI2mZ

mngmtl2@yahoo.gr
•Η Αllweb Solutions ζητά ταλαντούχους
Μηχανικούς Λογισμικού για απασχόληση,
με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων με το
Microsoft SharePoint 2010 / 2013.
Περισσότερες Πληροφορίες:
career@uth.gr. Πηγή: http://www.
skywalker.gr/.

•ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Ναυτιλιακή Εταιρεία
με έδρα στον Πειραιά ζητεί υπάλληλο κυρία Μηχανολόγο / Μηχανικό
για στελέχωση technical
department. Αποστείλατε CV με φωτογραφία
(απαραίτητη) στο email:
techdeptcv@gmail.com.

•Μελετητική εταιρεία ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για συγκεκριμένα
projects, με εμπειρία τουλάχιστον 5
έτη, κατά προτίμηση σε μελέτες
δημοσίου. Περισσότερες
Πληροφορίες: career@uth.
gr. Πηγή: http://www.
skywalker.gr/

•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στη Λάρισα ζητά
ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο
κάθε ενδιαφερόμενος να
στείλει το βιογραφικό του
στο info@farmhouse.gr
•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ -μηχανικό ΑΕΙ ζητείται από
τεχνική εταιρεία με έδρα
Θεσσαλονίκη. Απαιτούμενα
προσόντα: άριστη γνώση
η/υ autocad office άριστη
γνώση αγγλικών άδεια
οδήγησης. Επιθυμητή
προϋπηρεσία σε τεχνικό
γραφείο και γνώση γερμανικής γλωσσάς. Αποστολή βιογραφικών techoffice.
skg@gmail.com
•ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δεξαμενόπλοιων με έδρα τον Πειραιά
ζητά Μηχανολόγο ή Ναυπηγό ΕΜΠ με δίπλωμα Β’ Μηχανικού για το τεχνικό τμήμα. E-mail:

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

•Βιομηχανία Τροφίμων ΒΙΤΟΜ. Α.Β.Ε.Ε.
με έδρα δυτικά της
Θεσσαλονίκης (Κουφάλια Θες/νίκης)
επιθυμεί να προσλάβει Χημικό Μηχανικό. Περισσότερες
Πληροφορίες: career@
uth.gr. Πηγή: http://www.
careerbuilder.eu/.
•Η Benefit Software
επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό Λογισμικού
ASP.NET όπου θα είναι μέλος μιας ομάδας προγραμματιστών που ασχολείται με την δημιουργία
και συντήρηση προϊόντων λογισμικού. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://
www.skywalker.gr/.

ΔΕΗ

Τέσσερις ΠΕ Προγραμματιστών
με οκτάμηνη σύμβαση
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: 4 ΠΕ Προγραμματι-

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

στών Η/Υ.
Καταληκτική ημερομηνία: 23-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο
2108206115 και στην ιστοσελίδα: https://www.
dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsiektaktou-proswpikou-sti-dieuthunsi-pliro.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Θέσεις για Μηχανικούς
με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ
ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιλοτικό
σύστημα για την ανάπτυξη και αναμετάδοση ημερησίων
προγνώσεων κυματισμών και θαλάσσιας κυκλοφορίας
στο Θερμαϊκό Κόλπο για δημόσια χρήση και έκτακτες
συνθήκες», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πυθαρούλη, Επίκουρο Καθηγητή
του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 30/6/2015
(ημερομηνία λήξης του έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό 2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένας υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο Θετικών
επιστήμων ή Πολυτεχνικής σχολής Πανεπιστημίου και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία
ή Κλιματολογία ή Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-3-2015.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου,
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 998456.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου απευθύνει
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
με τίτλο «Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Ανακυκλωμένου Πολυπροπυλενίου και Αξιοποίησή του για την
Παραγωγή Νημάτων και Υλικών Συσκευασίας - Ανάπλαση» κωδικό 09ΣΥΝ-81-846, κωδικό ΕΛΚΕ 68/132400
και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.
Κωνσταντίνο Παπασπυρίδη, της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
2009» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής
στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007–2013, ως εξής:
Ένα (1) Άτομο, πτυχιούχο Χημικό Μηχανικό
Καταληκτική ημερομηνία: 23-3-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει
να απευθύνονται στον κ. Κωνσταντίνο Παπασπυρίδη,
τηλ. +30-210-7723179, ώρες 12:00 – 14:00 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kp@cs.ntua.gr.
•Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων
έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο
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πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:
A Location-aware System for Fruit Fly Monitoring and
Pest Management Control «FruitFlyNet», ως εξής:
Δύο Μηχανικοί Η/Υ (Engineer) με Πτυχίο AEI H/Y,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής και
μεταπτυχιακό.
Καταληκτική ημερομηνία: 24-3-2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα
τηλέφωνα 24210.06420 και 24210.06419.
•Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο: «Μία καινοτόμος ολοκληρωμένη
προσέγγιση για την αξιοποίηση παραγόντων βιοποικιλότητας και χημειοποικιλότητας για την ανακάλυψη
φυσικών προϊόντων ως ισχυρών αναστολέων του πρωτεασώματος με αντικαρκινική δράση – NatProt - 3207»
που εντάσσεται στη Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με Επιστημονικό
Υπεύθυνο Καθηγητή Αλέξιο-Λέανδρο Σκαλτσούνη στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ζητούνται 2 άτομα για την
τεχνική υποστήριξη των έργων, ως εξής:
Δύο άτομα με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου, Μηχανικού,
Φυσικού ή Πληροφορικού.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-3-2015.
Πληροφορίες: κα Λεμονάκη Χρύσα τηλ: 210 727 4290.
• Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος
«Παραμορφώσιμα εργαλεία μικροκοπής μεταβλητής
γεωμετρίας αποτελούμενα από κοπτικά νανοσωματίδια» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_5_10) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανολόγου
Μηχανικού, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος με
σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/06/2015 (λήξη του έργου).
Ποσό: 8.000 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες Έρευνας
επί Συμβάσει από Φυσικά Πρόσωπα» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Εργαστήριο Μικροκοπής
και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.
Καταληκτική ημερομηνία: 23-3-2015.
Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να
παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 2821
0 37041 (κα Λιαδάκη Αγγελική) & 28210 37073 (κα
Δασκαλάκη Χριστιάνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του
Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr και
του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr.
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ΤΕΙ

ΙΝΟΥΝ

ΣΥΜΒΑ

Θέσεις για μηχανικούς
με συμβάσεις έργου

ΕΛΣΤΑΤ

Στο 26,1% η ανεργία το 4ο τρίμηνο
του 2014
Στο 26,1% αυξήθηκε η ανεργία στην Ελλάδα στο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014, ενώ στο ίδιο διάστημα η απασχόληση
μειώθηκε κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο τέταρτο τρίμηνο 2014 ο αριθμός των
απασχολούμενων ανήλθε σε 3.535.274 άτομα και των ανέργων
σε 1.245.854. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,1%, έναντι 25,5% του
προηγούμενου τριμήνου και 27,8% του αντίστοιχου τριμήνου
2013.
Η απασχόληση στο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014
μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ
αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 6,8% σε σχέση με το
τέταρτο τρίμηνο του 2013.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,6%) ήταν σημαντικά
υψηλότερο από των ανδρών (23,3%). Το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας παρατηρήθηκε στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (51,5%),
το οποίο στις νέες γυναίκες ανήλθε στο 56,9%.
Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο
εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
παρατηρείται σε όσους έχουν πάει Μερικές τάξεις Δημοτικού
(43,0%) ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου
σχολείο (41,0%) . Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε
όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (13,1%) και στους
πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούσαν στο τρίμηνο
Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 μισθωτή απασχόληση, το 16,0%
αναζητούσε αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 78,1%
αναζητούσε πλήρη αλλά στην ανάγκη ήταν διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Τέλος, το 5,9% είτε αναζητούσε
μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφερόταν αν θα βρει μερική ή
πλήρη απασχόληση.
Ένα ποσοστό ανέργων (6,1%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του
τετάρτου τριμήνου του 2014, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας
για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: α) δεν εξυπηρετούσε ο
τόπος εργασίας (25,3%), β) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (20,2%),
γ) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (19,7%).
Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο
παρελθόν, ανέρχεται στο 24,3% του συνόλου των ανέργων ενώ
οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και
άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι),
αποτελούν αντίστοιχα το 73,0%. Το ποσοστό ανεργίας των
ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο
των Ελλήνων υπηκόων (31,7% έναντι 25,6%). Επίσης, το 71,4% των
ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά
υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 50,4%.
Σε επίπεδο Περιφέρειας στο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου
2014 το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στην
Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία με 27,9%. Στον
αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στο
Νότιο Αιγαίο με 16,9% και στο Βόρειο Αιγαίο με 20,5% πριν από
ένα έτος.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ
Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ.
653/Θ.43ο/13-10-2014 Πράξη της
Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του
ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης
του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά
Συγκροτήματα», της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
2013» του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ
2007-2014, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης
έργου, (με δυνατότητα ανανέωσης)
ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή
υπηρεσιών, ως εξής:
Ένας Μηχανικός Ορυκτών Πόρων,
με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
σχετικό με θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-32015.
Η παρούσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr)
και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ (www.
elke.teicrete.gr).
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ)
στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας
& Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», που
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑνταΗ Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και της ένταξής του στο
Π.Ε.Π Μακεδονία-Θράκη, ΑΠ:«04–
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Διαμαντάρα, Καθηγητή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., προτίθεται να αναθέσει για τη στελέχωση
της ομάδας υλοποίησης του έργου, με
σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας σε δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, όπως παρακάτω:
Ένας με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
ή συναφές (Μεταπτυχιακός τίτλος
ΑΕΙ Πληροφορικής).
Ένας με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή
συναφές.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-32015.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον
ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών
του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. www.ee.teithe.gr και
στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.
diavgeia.gov.gr. Για περισσότερες
πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν
να απευθύνονται στην κ. Nικ. Χρυσοχοΐδου, Τηλ:2310013680, e-mail:
eperev@admin.teithe.gr.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ.
412/02-03-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου
«Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της αερόβιας-καταλυτικής
επεξεργασίας τοξικών ρύπων σε υδατική φάση», που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο
πλαίσιο της Δράσης «AΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αλέξανδρο Κατσαούνη,
Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην
ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Δύο Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Χημικών
Μηχανικών
Καταληκτική ημερομηνία: 30-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον
Eπίκουρο Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Κατσαούνη Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών του
Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610- 962757, e-mail: alex.katsaounis@
chemeng.upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ.
412/02-03-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του
έργου «Photo-fuel-cell: Φωτοκυψέλες καυσίμου για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοκαταλυτική
αποικοδόμηση υδατικών αποβλήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της
δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Λιανό του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι
(επαναπροκήρυξη):
Μία (1) Θέση PhD - ΠΕ Χημικών Μηχανικών
Καταληκτική ημερομηνία: 30-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον
καθηγητή Παναγιώτη Λιανό Εργαστήριο Φωτοφυσικής
και Φωτοχημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610- 997513 e-mail:
lianos@upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ.
412/2-3-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
(LESS)» με κωδικό 09ΣΥΝ-32-829, που συγχρηματοδοτείται από ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της
πράξης/δράσης/έργου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ Ι - Α.Π. 1,
Α.Π. 4 & Α.Π. 8» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Εμμανουήλ Τατάκη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

έργου ως κάτωθι:
Ένας ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Καταληκτική ημερομηνία: 27-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με
τον καθηγητή Εμμανουήλ Τατάκη Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, του Τμήματος του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο
2610-996412, e-mail: e.c.tatakis@ece.upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ.
412/02.03.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου
«Ροές λεπτών υμένων σύνθετων ρευστών με εφαρμογές στην μικρορευστομηχανική» με κωδικό 1918, Φ.Κ.:
D.624, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον
κ. Ιωάννη Τσαμόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να
αναθέσει με σύμβαση έργου-συμφωνητικό, ως κάτωθι:
Ένας ΤΕΧΝΙΚΟΣ- ΠΕ Πληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία: 27-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με
την κα Ειρ. Μαυροειδή Αναπλ. Προϊσταμένη του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
Πατρών, τηλέφωνο: 2610-996633, e-mail: emavr@
upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ.
408/02-02-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση έργου της
πράξης « ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011- Επιφανειακή κατεργασία
φωτοβολταικών πολύ-κρυσταλλικού πυριτίου για βελτίωση
της απόδοσης τους», με κωδικό 11ΣΥΝ_7_427 και
Φ.Κ.:D. 865, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους
στο πλαίσιο της πράξης Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», με
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μ.ΣΙΓΑΛΑ, Αναπληρωτή
Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση
έργου, ως κάτωθι:
Ένας Ηλεκτρολόγος/ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή
Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Σιγάλα του Τμήματος
Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-969944 e-mail: sigalas@upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ.
412 / 02-03-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του
έργου «ΘΑΛΗΣ- Ενεργειακά Αποδοτικός Σχεδιασμός
Δικτύων Επικοινωνίας» που συγχρηματοδοτείται από Ε.Ε.
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Συνέχεια από τη σελ.5
& Εθν.Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την κο Κωνσταντίνο
Μπερμπερίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει με
σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι: Ένας ΠΕ
Μηχανικός Η/Υ
Καταληκτική ημερομηνία: 26-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Μπερμπερίδη. Εργαστήριο Επεξεργασίας
Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610996975, e-mail: berberid@ceid.upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 412/02-032015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Greece - Italy Facilities
for Transport 2.0 - GIFT 2.0», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 75%)
και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%) στο πλαίσιο του διασυνοριακού
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕλλάδαΙταλία 2007-2013», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ι.
Στεφανίδη Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του
Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
έργου ως κάτωθι:
Δύο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής, MSc στις Συγκοινωνίες
Καταληκτική ημερομηνία: 26-3-2015.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον
Καθηγητή Γεώργιο Ι. Στεφανίδη, Εργαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του
Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996593, e-mail: yjste@
upatras.gr.
•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 412/02-03-2015
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, 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, Καθηγητή του Τμήματος
Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην
ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Ένας ΠΕ Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής,
MSc Ατμοσφαιρική ή Εφαρμοσμένη Φυσική.
Καταληκτική ημερομηνία: 24-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Καθηγητή Αθανάσιο Α. Αργυρίου, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας,
του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο
2610-996078, e-mail: athanarg@upatras.gr.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου
Το ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του
έργου «Βελτιστοποίηση της απόδοσης
«καθαρών» καυσίμων για τη μείωση
εκπομπών άνθρακα» - «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»
[Κωδικός θέσης: 3323 -206Ε] προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν
τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν
αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Μεταπτυχιακός Συνεργάτης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος
Διδάκτωρ ειδικότητας Μηχανολόγου
Μηχανικού, με αντικείμενο Πειραματικές δοκιμές σε πιλοτική μονάδα ήπιας
πυρόλυσης και σε μονάδα καύσης στερεών καυσίμων (Διάρκεια: 4 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 26-3-2015.
Πληροφορίες: κα. Διάφα Αγγελική, Τηλ.:
211-1069500, e-mail: diafa@certh.gr.
•Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών &
Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια
υλοποίησης του Ε E «Management
of mine water discharges to mitigate
environmental risks for post-mining
period (MANAGER)» [Κωδικός θέσης:
209Ε] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως
εξής:
Ένας Χημικός Μηχανικός, με αντικείμενο Χαρακτηρισμός στερεών καυσίμων,
ανοργάνων υλικών και μολυσμένων υδάτων. Δημιουργία ανθεκτικών ζεολίθων
από ιπτάμενη τέφρα για προσρόφηση
βαρέων μετάλλων σε μολυσμένα ύδατα
ορυχείων λιγνίτη (Διάρκεια: 8 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 27-3-2015.
Πληροφορίες: κ. Α. Διάφα, Τηλ.: 211
1069533, Fax: 211 1069501
•Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών - ΙΜΕΤ,
στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου
“INdependent LIving support Functions
for the Elderly – IN LIFE” [Κωδικός θέσης: 14/2015], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Χωροτάκτης Μηχανικός ή
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Μηχανικός, με αντικείμενο Γεωγραφικός και τοπογραφικός προσδιορισμός
πρωτοκόλλου δοκιμών TRIP για ηλικιωμένους οδηγούς (Διάρκεια: 3 μήνες με
δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του
έργου, Τόπος: Μαρούσι).
Καταληκτική ημερομηνία: 27-3-2015.
Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/
ΙΜΕΤ, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – Αιγιαλείας 52, Τ.Κ.
151 25, Μαρούσι, 3ος όροφος, Υπόψη:
κας. Βιτζηλαίου Καλλιόπη, Τηλ.: +30 211
1069 599.
•Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ.
του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης
του Ε Π «Wikirate-60989» [ΙΠΤΗΛ-415],
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να
υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:
Ένας Πληροφορικός, με αντικείμενο
Εξαγωγή και ανάλυση πληροφορίας από
διαδικτυακές πηγές (Διάρκεια: 8 μήνες).
Καταληκτική ημερομηνία: 27-3-2015.
Πληροφορίες: κ. Παπαδόπουλος Συμεών, e-mail: papadop@iti.gr.
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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: Το γραφείο Terry Farrell με έδρα το Λονδίνο,
αναζητά αρχιτέκτoνα με άριστη γνώση Revit, με τουλάχιστον
2 χρόνια εμπειρία. Άμεση συνεργασία με τους συνεταίρους
του γραφείου και με έμφαση στην οικιστική αρχιτεκτονική. Απαραίτητα προσόντα: Revit. Εμπειρία BIM (Building
Information Modeling) κατά προτίμηση. AutoCAD. Παρακαλούμε την αποστολή βιογραφικών στο email nbidwell@
terryfarrell.co.uk , Nigel Bitwell.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν δομικό μηχανικό ενδιαφέρεται να εντάξει
στο δυναμικό η εταιρεία Amec. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό ως πολιτικοί μηχανικοί, πολυετή εμπειρία, άριστη γνώση
του προγράμματος CAD και άριστη γνώση
της αγγλικής. Βιογραφικά στο www.amec.
com/careers/job-search με κωδικό
θέσης <<22201BR>>.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανολόγο ή
ηλεκτρολόγο μηχανικό θα προσλάβει
η εταιρεία Heinz στην Ουτρέχτη. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν
πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, γνώση μεθόδων συντήρησης στη βιομηχανία
τροφίμων, γνώση χρήσης συστήματος SAP
και άριστη γνώση της αγγλικής και της ολλανδικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο http://
www.heinznederland.nl/Carriere/Vacatures/2132maintenance-manager.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Πολιτικό μηχανικό θα προσλάβει η Maersk Oil
στη Χάγη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό
ως πολιτικοί μηχανικοί, εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία
στον τομέα των κατασκευαστών, γνώση του προγράμματος
FIDIC και εμπειρία στη διαχείριση προϋπολογισμού έργου. Βιογραφικά: www.euroengineerjobs.com/job_display/100078/
Global_Head_of_Construction_Maersk_Oil_The_Hague_
Netherlands.
ΒΕΛΓΙΟ: Ηλεκτρολόγο μηχανικό θα προσλάβει η Toyota
στο Ζάβεντεμ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αντίστοιχο πτυχίο, τριετή εμπειρία σε αυτοκινητοβιομηχανία,
άριστη γνώση του προγράμματος CAD και άριστη γνώση
της αγγλικής. Βιογραφικά: www.euroengineerjobs.com/
job_display/100605/Electronics_or_Electro_Mechanical_
Engineer_RD_Electronics_Engineering_Division_Toyota_
Zaventem_Belgium.
ΒΕΛΓΙΟ: Μηχανολόγο μηχανικό αναζητά η Vero Tech στις
Βρυξέλλες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό στην αεροναυπηγία ή και στη μηχανολογία, έως πενταετή
επαγγελματική εμπειρία στον τομέα σχεδιασμού με εργαλείο
το πρόγραμμα CATIA V5 και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά: www.euroengineerjobs.com/job_display/100573/
Mechanical_Design_Engineer_Aerospace_VeroTech_Hainaut_
Belgium.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Έναν μηχανικό υπολογιστών θα προσλάβει
η εταιρεία ARM στη Βουδαπέστη. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, γνώση
του σχεδιαστικού προγράμματος IP/SoC, των γλωσσών Rudy,
Python, Javascript και TCL και άριστη γνώση της αγγλικής.

Βιογραφικά: www.euroengineerjobs.com/job_display/99446/
SoC_Design_Verification_Methodology_Engineer_ARM_
Budapest_Hungary.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό θα προσλάβει
η εταιρεία General Electric. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, καλή γνώση
των κανόνων ασφάλειας, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, διετή
επαγγελματική εμπειρία και καλή γνώση της ουγγρικής και
της αγγλικής. Βιογραφικά: www.euroengineerjobs.com/job_
display/100645/Mechanical_Production_Support_Engineer_
GE_General_Electric_Veresegyhaz_Hungary.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν γεωτεχνικό μηχανικό θα προσλάβει η εταιρεία Amec στο Νιούκασλ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να έχουν πτυχίο ως πολιτικοί μηχανικοί και μεταπτυχιακό στη γεωλογία ή ως γεωτεχνικοί
μηχανικοί, εκτενή εμπειρία στο γεωτεχνικό σχέδιο και εμπειρία στον τομέα των
γεωτεχνικών ερευνών. Βιογραφικά
αποστέλλονται έως 21/3 μέσω του:
http://www.euroengineerjobs.com/
job_display/100683/Geotechnical_
Engineer_AMEC_Newcastle_upon_
Tyne_United_Kingdom.
ΟΜΑΝ: Έναν δομικό μηχανικό
ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό
της μεγάλη εταιρεία στο Μασκάτ. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν σχετικό
πτυχίο με τη ειδικότητα, άριστη γνώση συναφών της ειδικότητας λογισμικών , καθώς και
άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται
στο: http://www.bayt.com/en/job/structural-engineer-inoman-3240205/.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανικό σχεδίασης πρόκειται να προσλάβει η εταιρεία Medtronic στο Γκάλγουεϊ. Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν αντίστοιχο πτυχίο-ιδανικά στον τομέα της
ηλεκτρικής μηχανικής-τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στον
αντίστοιχο τομέα-ιδανικά αποκτηθείσα σε εταιρεία ιατρικών
συσκευών-και γνώση συναφούς λογισμικού. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: http://bit.ly/1aPGO10.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να
εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία Meltronic στο Γκάλγουεϊ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της
ειδικότητας και πενταετή επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικοί ανάπτυξης. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: http://bit.
ly/1EtEGYn.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό πρόκειται να προσλάβει
η εταιρεία Arup στο Δουβλίνο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, επαγγελματική
εμπειρία στον σχεδιασμό, στον τομέα υποδομών και γνώση
χρήσης συναφών με την ειδικότητα λογισμικών. Βιογραφικά
αποστέλλονται στο: http://bit.ly/1zTqvpn.
ΦΙΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό ενδιαφέρεται να
εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία Intel στο Τάμπερε. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό αντίστοιχο της
ειδικότητας, τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία και
άριστη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος CAD. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: http://www.euroengineerjobs.com/
job_display/100463/Mechanical_Engineer_Intel_Tampere_
Finland.
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ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Ένας μεταδιδακτορικός συνεργάτης
Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογιας του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος
«ΥΔΙΣΕ- Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση
Ενέργειας» (ΚΡΗΠΙΣ) ΕΕ 11812, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
της Ψηφιακής σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1)
θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη ως εξής:
ΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει
έρευνα με θέμα την «Mελέτη διεργασιών νανοδόμησης οργανικών ημιαγωγών, σύνθεση παραγώγων ανθρακενίου, κατασκευή και χαρακτηρισμό φωτοβολταϊκών διατάξεων». Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου
8,5 μήνες. Συνολική δαπάνη σύμβασης 14.084,50€.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•Πτυχίο Τμήματος Θετικών Επιστημών ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε
Τεχνολογία Νανοδιατάξεων
•Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή της Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
•Ερευνητική εμπειρία σε κατασκευή και χαρακτηρισμό Οπτικών ή/και
Ηλεκτρονικών Διατάξεων
•Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
•Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς
κλάδους (προσωπική συνέντευξη)
•Δύο συστατικές επιστολές
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Καταληκτική ημερομηνία: 26-3-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Παναγιώτη
Αργείτη στο e-mail: p.argitis@inn.demokritos.gr. Η παρούσα εκδήλωση
ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δύο υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 412/02-03-2015 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «DEMO
I», που χρηματοδοτείται από την DEMO ABEE,
με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αντιμησιάρη Σοφία, Καθηγήτρια του Τμήματος

Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών,
προτίθεται να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες
χρονικής διάρκειας 11 μηνών με δυνατότητα
ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του
Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του
έργου, ως κάτωθι:
Δύο Υποψήφιοι Διδάκτορες - ΠΕ Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών και

Επιστήμης των Υλικών.
Καταληκτική ημερομηνία: 24-3-2015.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Φαρμακευτικής
Τεχνολογίας, του Τμήματος Φαρμακευτικής,
του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο
2610-962332, ή στο e-mail: santimis@upatras.
gr (κα Αντιμησιάρη Σοφία)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΘ

Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός».
Στόχος του Προγράμματος είναι να εξοικειώσει διπλωματούχους αρχιτέκτονες-μηχανικούς σε θέματα περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού. Το
Πρόγραμμα αναφέρεται στη συνθετική προσέγγιση που εκτείνεται από
τα κτίρια στον ιστό της πόλης και εφαρμόζει τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις
πολυπαραμετρικές συνθήκες που σχετίζονται με τον αστικό χώρο και να
ενσωματώσουν στο σχεδιασμό πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.
Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 43 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στον περιβαλλοντικό αστικό σχεδιασμό
Επιμέρους θεωρήσεις του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού (Κλίμα
και υπαίθριοι χώροι, περιβαλλοντική απόκριση της ανώνυμης αρχιτεκτονικής, διάχυτα αστικά τοπία, υγιείς πόλεις και συμμετοχικός σχεδιασμός,
αστικοί υγρότοποι, αρχιτεκτονικές συμβίωσης, ηχοτοπία)
Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης: Rethinking Athens
Εντατικό εργαστήριο περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού
Το Πρόγραμμα απευθύνεται

α) σε διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς
β) σε αποφοίτους συγγενών ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού
γ) σε μηχανικούς, στελέχη εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των καινοτομιών που προωθούνται
σήμερα διεθνώς στο χώρο του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού
δ) σε ανέργους μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά και τυπικά (λαμβάνοντας πιστοποιητικό) στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 03/03 έως 03/04/2015 και μόνον ηλεκτρονικά. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.
Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 270
Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του Προγράμματος Παρασκευή Νίτσιου
(vnitsiou@arch.auth.gr (link sends e-mail)), τηλ. επικοινωνίας: 2310995596 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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