
 

 
  

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 
απασχολήσει οκτώ (8) συνεργάτες µε σύµβαση έργου ορισµένου χρόνου, και συγκεκριµένα: 
 
• Έναν (1) Τεχνικό Υπεύθυνο Έργων Ανάπτυξης Λογισµικού – Technical Manager (Κατηγορία Α) για 

την τεχνική διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισµικού 
• Τέσσερις (4) Μηχανικούς Λογισµικού - Software Engineers (Κατηγορία Β) για την ανάπτυξη 

εφαρµογών εντοπισµού θέσης σε ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα 
• ∆ύο (2) Μηχανικούς Λογισµικού - Software Engineers (Κατηγορία Γ) για την ανάπτυξη διαδικτυακών 

εφαρµογών  
• Έναν (1) Υπεύθυνο Έργων Ανάπτυξης Λογισµικού - Software Project Manager (Κατηγορία ∆) για την 

διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισµικού 

Αναλυτικότερα:   

Για την Κατηγορία Α οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στον Τοµέα της Πληροφορικής 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση 
• Εµπειρία στο σχεδιασµό και την τεχνική διαχείριση έργων πληροφορικής 
• Πολύ καλή γνώση συστηµάτων βάσεων δεδοµένων 
• Εµπειρία στην υλοποίηση µεγάλων διαδικτυακών εφαρµογών 
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυµητά προσόντα: 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη πληροφορική 
• Εµπειρία σε περιβάλλοντα .NET, Java 
• Εµπειρία στην ανάπτυξη σε C/C++ 
• Εµπειρία στην αξιοποίηση εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ 
• Εµπειρία σε JAVA και συναφείς τεχνολογίες 

 
Για την Κατηγορία Β οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ στον Τοµέα της Πληροφορικής 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
• Εµπειρία σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (R&D) 
• Καλή γνώση συστηµάτων βάσεων δεδοµένων 
• Καλή γνώση τεχνολογιών δικτυακών πρωτοκόλλων 
• Καλή γνώση C/C++ και Java 
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυµητά προσόντα: 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική ή/και γεωπληροφορική 
• Εµπειρία στην αξιοποίηση εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ 

 
 
 
 

 

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

Επικοινωνιών και της Γνώσης   



 

Για την Κατηγορία Γ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στον Τοµέα της Πληροφορικής 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
• Πολύ καλή γνώση του περιβάλλοντος .NET 3.5 Framework της Microsoft 
• Πολύ καλή γνώση συστηµάτων βάσεων δεδοµένων 
• Εµπειρία στην υλοποίηση µεγάλων διαδικτυακών εφαρµογών  
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυµητά προσόντα: 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη πληροφορική 
• Εµπειρία σε εφαρµογές Web Services 
• Εµπειρία σε JAVA και συναφείς τεχνολογίες 

 
Για την Κατηγορία ∆ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στον Τοµέα της Πληροφορικής 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση (Υπεύθυνου Έργων Ανάπτυξης Λογισµικού) 
• Εµπειρία σε έργα υλοποίησης και συντήρησης µεγάλων διαδικτυακών εφαρµογών 
• Καλή γνώση του περιβάλλοντος .NET 3.5 Framework της Microsoft 
• Καλή γνώση συστηµάτων βάσεων δεδοµένων 
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυµητά προσόντα: 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη ∆ιαχείριση Έργων 
• ∆ιεθνώς αναγνωρισµένες πιστοποιήσεις σε διαχείριση έργων (PMI, κλπ) 
• Εµπειρία σε ευέλικτες µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού (agile software methodologies), όπως 

Scrum, Lean, XP. 
• Συµµετοχή σε µεγάλα έργα πληροφορικής  

 
 
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 19 Ιουνίου 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. 
 

 


