
 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΜΜΟΟΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (Ι.Π.ΣΥ.Π) του Ε.Κ. «Αθηνά», για τις 

ανάγκες των έργων ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών που έχει αναλάβει, προτίθεται να απασχολήσει 

έναν (1) συνεργάτη και συγκεκριμένα έναν (1) Προγραμματιστή ASP.ΝΕΤ εφαρμογών με σύμβαση έργου 

ορισμένου χρόνου. 

 

Για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών Προγραμματιστή ASP.ΝΕΤ εφαρμογών οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Άριστη γνώση Object Oriented προγραμματισμού σε περιβάλλον .NET (C#) με τη χρήση Visual 

Studio (2008/2010) 

• Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στην υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών με ASP.NET (C#) 

• Πολύ καλή γνώση του.NET Framework (π.χ. Delegates, Expressions) 

• Πολύ καλή γνώση βάσεων δεδομένων και ειδικά του SQL Server (2005/2008) 

• Γενικές γνώσεις Web Development (AJAX, Javascript, XHTML, CSS) 

• Γνώση XML/XSLT 

• Εξοικείωση με OR/Mappers (nHibernate, Entity Framework) 

• Πτυχιούχος ή Τελειόφοιτος σε Σχολή Πληροφορικής (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ Αναγνωρισμένη σχολή) 

Επιθυμητά Προσόντα και Γνώσεις: 

• Πιστοποιήσεις MCTS/MCPD 

• Εξοικείωση με Design Patterns 

• Γνώση του Entity Framework 4.0 

• Javascript Frameworks (όπως Microsoft AJAX Framework, jQuery, Sencha - ExtJS) 

• ASP.NET MVC 

• 3rd party tools (DevExpress, RedGate) 

• Windows Communication Foundation (WCF) 

• Windows Workflow Foundation (WF) 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών 

στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, 

και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, 

τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2011 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά», Γ. Μπάκου 17, Τ.Κ. 11524, 

Αθήνα. 

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής 

υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή 

μέχρι τις 15/03/2011. 

 

Πληροφορίες:  

Ι.Π.ΣΥ.Π. / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6984368, fax: 210 6990552, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr 

 

 

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και 

της Γνώσης 
  


