
 

 
  

ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΜΜΟΟΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο  Πληροφοριακών  Συστηµάτων  και  Προσοµοίωσης  (Ι.Π.ΣΥ.Π) του Ε.Κ. 
«Αθηνά» για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων του, προτίθεται να συνάψει 
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µε έναν (1) Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Έργων: 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίµηση Μηχανικού, µε κατεύθυνση σε διοίκηση και διαχείριση έργων  
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών µε ειδίκευση κατά προτίµηση στην τεχνοοικονοµική διαχείριση 

έργων 
• Πενταετής επαγγελµατική εµπειρία από την οποία προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε 

παρακολούθηση και διοίκηση έργων στο χώρο της πληροφορικής 
• Εµπειρία και ταχύτητα στη συγγραφή αναφορών  
• Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, λήψη πρωτοβουλιών 
• Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ (Συστήµατα αυτοµατισµών γραφείου, Internet εφαρµογές, κ.α.) 
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency) 

 
Επιπλέον επιθυµητά προσόντα:  

• Προϋπηρεσία σε ερευνητικό κέντρο ή συναφή φορέα 
• Εµπειρία σε διοικητικές λειτουργίες υποστήριξης γραφείου και θέµατα  

οικονοµικής διαχείρισης ερευνητικού κέντρου 
• Εµπειρία σε διαγωνισµούς και παρακολούθηση έργων του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµοσίου 

τοµέα 
• Εµπειρία σε διαδικασίες διαχείρισης και εφαρµογής έργων ή προγραµµάτων κοινοτικής 

χρηµατοδότησης 
• Πιστοποιηµένη γνώση µίας επιπλέον κοινοτικής γλώσσας 
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

 

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 18 Σεπτεµβρίου 2009 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. 

Πληροφορίες:  

Ι.Π.ΣΥ.Π. / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6990522, fax: 210 6990552, e-mail: contact@imis.athena-
innovation.gr. 
 

 

 

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

Επικοινωνιών και της Γνώσης   


