
 
Η πρόταση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιούχο την Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν 
(1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 
συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου “PAUSANIAS-Ranked Spatial-keyword Search over Web-
accessible Geotagged Data”, και συγκεκριμένα:  
  
- έναν (1) Μηχανικό Λογισμικού (Software Engineer), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 
προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:  

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής 

 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση  

 Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια στην θεματική περιοχή των βάσεων 
δεδομένων  

 Άριστη γνώση των γλωσσών προγραμματισμού Java και C++ 

 Πολύ καλή γνώση συστημάτων βάσεων δεδομένων και της SQL 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών  

 Πολύ καλή γνώση της Perl και της Python 

 Καλή γνώση των σύγχρονων τάσεων και προχωρημένων θεμάτων της  περιοχής των βάσεων 
δεδομένων 

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών 
στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, 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 20 Δεκεμβρίου 2012 στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, 
Παράδεισος Αμαρουσίου. 
 
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 20/12/2012. 
 
Πληροφορίες:  
Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr 

 

 

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

της Γνώσης 

  


