
 

 

ΙΙΝΝΣΣΙΙΣΣΟΟΤΤΣΣΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΜΜΟΟΙΙΩΩΗΗ  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Τν Ινστιτούτο Πληπουοπιακών ςστημάτων και Πποσομοίωσηρ  (Ι.Π.Τ.Π) ηνπ Δ.Κ. 

«Αζελά» πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη ηξεηο (3) ζπλεξγάηεο θαη ζπγθεθξηκέλα έλαλ (1) Μεραληθό 

Λνγηζκηθνύ θαη έλαλ (1) Υπεύζπλν Έξγσλ Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνύ, κε ζύκβαζε έξγνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ, θαζώο θαη έλαλ (1) ζπλεξγάηε κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ Γξαθείνπ Γηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο.  

Σπγθεθξηκέλα: 

(Α) Γηα ηελ αλάζεζε έξγνπ παξνρήο ππεξεζηώλ Μησανικού Λογισμικού (Software Engineer) νη 

ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθόινπζα πξνζόληα: 

Απαπαίτητα Πποσόντα: 

 Πηπρίν ΑΔΙ/ΑΤΔΙ ζηνλ Τνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

 Πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ζε αληίζηνηρε ζέζε 

 Πνιύ θαιή γλώζε ηνπ πεξηβάιινληνο .NET 3.5 Framework ηεο Microsoft 

 Πνιύ θαιή γλώζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ  

 Πνιύ θαιή γλώζε Αγγιηθώλ 

Επιπλέον επιθςμητά πποσόντα: 

 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πιεξνθνξηθή 

 Δκπεηξία ζε εθαξκνγέο Web Services 

 Δκπεηξία ζε JAVA θαη ζπλαθείο ηερλνινγίεο 

 

(Β) Γηα ηελ αλάζεζε έξγνπ παξνρήο ππεξεζηώλ Τπεύθςνος Έπγων Ανάπτςξηρ Λογισμικού (Software 

Project Manager) νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθόινπζα πξνζόληα: 

Απαπαίτητα Πποσόντα: 

 Πηπρίν ΑΔΙ/ΑΤΔΙ ζηνλ Τνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

 Πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ζε αληίζηνηρε ζέζε (Υπεύζπλνπ Έξγσλ Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνύ) 

 Δκπεηξία ζε έξγα πινπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο κεγάισλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

 Καιή γλώζε ηνπ πεξηβάιινληνο .NET 3.5 Framework ηεο Microsoft 

 Καιή γλώζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Πνιύ θαιή γλώζε Αγγιηθώλ 

Επιπλέον επιθςμητά πποσόντα: 

 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 Γηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο πηζηνπνηήζεηο ζε δηαρείξηζε έξγσλ (PMI, θιπ) 

 Δκπεηξία ζε επέιηθηεο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ (agile software methodologies), όπσο 

Scrum, Lean, XP. 

 Σπκκεηνρή ζε κεγάια έξγα πιεξνθνξηθήο  

 

 (Γ) Γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ Γπαμματειακήρ 

Τποστήπιξηρ νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθόινπζα πξνζόληα: 

Απαπαίτητα πποσόντα: 

 Τνπιάρηζηνλ 5εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέζε κε δηνηθεηηθέο αξκνδηόηεηεο 

 Δκπεηξία ζε δηαρείξηζε / εθηέιεζε ηξαπεδηθώλ δηαδηθαζηώλ  

 Οξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο θαη δπλαηόηεηα δηεθπεξαίσζεο πνιιαπιώλ θαζεθόλησλ 

 Άξηζηε ρξήζε ειιεληθήο γιώζζαο θαη επρέξεηα ζύληαμεο θεηκέλσλ 

 Πνιύ θαιή γλώζε αγγιηθώλ  

 

"Αθηνά" - Ερεσνητικό Κέντρο Καινοτομίας 
στις Τετνολογίες της Πληρουορίας, των 

Επικοινωνιών και της Γνώσης   



 

 Δπρέξεηα ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ Η/Υ, MS Office θαη Internet εθαξκνγώλ 

 Άξηζηε ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο θαη εκπεηξία ζηηο δεκόζηεο ζρέζεηο  

 

Επιπλέον επιθςμητά πποσόντα: 

 Παξαθνινύζεζε πξνγξακκάησλ ζε θνξέα ειεπζέξσλ ζπνπδώλ ή εθπαηδεπηηθό θέληξν 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπλνδεπόκελε από πιήξε θάθειν βηνγξαθηθώλ 

ζηνηρείσλ, όπσο βηνγξαθηθό ζεκείσκα, επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ, βεβαηώζεηο εκπεηξίαο, θαη 

θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε δηακόξθσζε ζσζηήο γλώκεο γηα ηελ εκπεηξία, ηηο 

γλώζεηο θαη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη 27 Μαπτίος 2009 ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: 

Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ θαη Πξνζνκνίσζεο / Δ.Κ. «Αζελά», Γ. Μπάθνπ 17, Τ.Κ. 11524, 

Αζήλα. 

Σε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο, σο επίζεκε εκεξνκελία ππνβνιήο 

ππνινγίδεηαη ε εκεξνκελία ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο. 

Πληπουοπίερ:  

Ι.Π.ΣΥ.Π. / Δ.Κ. «Αζελά», ηει: 210 6990522, fax: 210 6990552, e-mail: contact@imis.athena-

innovation.gr. 

 

 


