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Αρ. Πρωτ.: 6554 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Το Ινςτιτοφτο Πολιτιςτικήσ και  Εκπαιδευτ ικήσ Σεχνολογίασ  (Ι.Π.Ε.Σ.) του Ε.Κ. «Ακθνά» προτίκεται να 
απαςχολιςει ζναν ερευνθτικό ςυνεργάτθ ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου “WelCOM, Wireless Sensors for 
Engineering Asset Lifecycle Optimal Management”. Το ζργο αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ 
του κφκλου ηωισ τεχνικϊν πόρων κάνοντασ χριςθ αςφρματων δικτφων αιςκθτιρων, τεχνικϊν ενςωματωμζνθσ, 
κατανεμθμζνθσ και απομακρυςμζνθσ ευφυίασ, κακϊσ και ζξυπνθσ υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων και θλεκτρονικισ 
μάκθςθσ.  
 
Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ζωσ 24 μινεσ.  
 
Ρόλοσ: 
(1) Συντονιςμόσ ςφνκεςθσ ςυνολικϊν λειτουργικϊν απαιτιςεων και των προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ.  
(2) Συντονιςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ-ανάπτυξθσ τθσ αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ. 
(3) Συντονιςμόσ ομάδασ ερευνθτϊν και ζργου. 
(4) Συντονιςμόσ ςφνταξθσ τεχνικϊν και διοικθτικϊν εκκζςεων. 
(5) Επαφι/επικοινωνία με εταίρουσ και αρχζσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και με το προςωπικό του Ερευνθτικοφ 
Κζντρου. 
(6) Αντιπροςϊπευςθ ςε ςυναντιςεισ. 
(7) Συντονιςμόσ ςφνταξθσ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων.  
 
Προςόντα: 

- Πτυχίο πολυτεχνικισ ςχολισ ι ςχολισ Η/Υ-Πλθροφορικισ ΑΕΙ/ΤΕΙ ι ςυναφϊν ςχολϊν του εξωτερικοφ. 
- Εμπειρία υλοποίθςθσ πλθροφορικισ. 
- Γνϊςεισ ςχεδίαςθσ λογιςμικοφ / software engineering. 
- Εμπειρία ςτθ ςθμαςιολογικι μοντελοποίθςθ δεδομζνων. 
- Εμπειρία ςε κζματα ευφυϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και ευφυοφσ επεξεργαςίασ δεδομζνων. 
- Εμπειρία ςε χριςθ CASE tools και UML. 
- Εμπειρία ςε ςυγγραφι επιςτθμονικϊν εργαςιϊν – δθμοςιεφςεων, ιδιαίτερα ςτθν περιοχι των ευφυϊν 

ςυςτθμάτων, ςυςτθμάτων ευφυϊν πρακτόρων και ςθμαςιολογικισ μοντελοποίθςθσ. 
- Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ. 

 
Θα θεωρηθοφν πλεονεκτήματα τα παρακάτω: 

- Κατοχι μεταπτυχιακοφ / διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν πολυτεχνικισ ςχολισ ι ςχολισ Η/Υ-Πλθροφορικισ 
ΑΕΙ/ΤΕΙ ι ςυναφϊν ςχολϊν του εξωτερικοφ. 

- Εμπειρία ςυντονιςμοφ ζργων. 
- Εμπειρία ςυμμετοχισ ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν για ζργα πλθροφορικισ. 
- Ενεργι παρουςία ςτθ διοργάνωςθ θμερίδων, επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων ι ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ 

προγράμματοσ ι τεχνικζσ επιτροπζσ ςυνεδρίων, κακϊσ και ςε επιτροπζσ κρίςθσ τεχνικϊν περιοδικϊν ι 
ςυνεδρίων. 

- Εμπειρία χριςθσ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ (αντικειμενοςτρεφισ προγραμματιςμόσ, web-based 
προγραμματιςμόσ). 

- Εμπειρία ςε χριςθ εργαλείων ςθμαςιολογικισ μοντελοποίθςθσ δεδομζνων και ανάπτυξθσ οντολογιϊν και 
εφαρμογϊν  

- Εμπειρία ςε ευφυείσ τεχνικζσ και εργαλεία λογιςμικοφ για τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ δεδομζνων, κακϊσ 
και τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ ι υπολογιςτικισ νοθμοςφνθσ (π.χ. αςαφισ λογικι, νευρωνικά δίκτυα, 
εξελικτικοί αλγόρικμοι, τεχνικζσ ςτατιςτικισ μάκθςθσ κλπ).  

 
Τποβολή αιτήςεων εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςυνοδευόμενθ από αναλυτικό 
βιογραφικό ςθμείωμα και κάκε άλλο ςτοιχείο που κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ ςωςτισ γνϊμθσ για 
τθν εμπειρία, τισ γνϊςεισ και τθν καταλλθλότθτά τουσ, το αργότερο μζχρι 06-05-2011 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

Ινςτιτοφτο Πολιτιςτικισ και Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ / Ε.Κ. «Ακθνά», Τςιμιςκι 58, 67100 Ξάνκθ. 



 

 

Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά αποςταλοφν ταχυδρομικϊσ, ωσ επίςθμθ θμερομθνία υποβολισ υπολογίηεται θ 
θμερομθνία ταχυδρομικισ αποςτολισ και θ οποία πρζπει να εξαςφαλίηει τθν παραλαβι μζχρι τισ 06-05-2011. 
 
Πληροφορίεσ:  
Για κζματα διοικθτικισ φφςεωσ: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ, Τθλ. 25410-78787 
(εςωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.  
Για κζματα επιςτθμονικισ φφςεωσ: Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου Δρ Εμμανουθλίδθσ Χριςτοσ, Κφριοσ Ερευνθτισ 
(Β’), Τμιμα Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν, Τθλ. 25410-78787 (εςωτ.322), e-mail: chrisem@ipet.gr. 
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