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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου με
τίτλο
«Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα» (Ε-11513) – 399η
Συνεδρίαση Δ.Σ. / 18-6-2008.
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 574ης Συνεδρίασης / 22-4-2016 (θέμα 4ο) του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(Ι.Π.Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού
προγράμματος / έργου με τίτλο «Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα»
(Ε-11513) – 399η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 18-6-2008, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση
εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα
παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
Μία (1) θέση έρευνας στη Βιοπληροφορική.

-

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Πληροφορικής, Μηχανικού Πληροφορικής ή αντίστοιχο.
Μεταπτυχιακός τίτλος ή ισοδύναμο πτυχίο (π.χ. πενταετής πολυτεχνική φοίτηση)
στην Πληροφορική.
Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε βιοπληροφορική έρευνα.
Άριστη γνώση Αγγλικών.

•
•

Επιθυμητά προσόντα:
Ερευνητικές δημοσιεύσεις σχετικές με τον τομέα της βιοπληροφορικής.
Προγραμματιστική εμπειρία σε R, Matlab, Java ή C/C++

-

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-5-2016 στη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).
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Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Τ.), ο τίτλος του
έργου («Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα»), ο αριθμός του έργου
(Ε-11513), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας) και ο αριθμός
πρωτοκόλλου (015/2016-909) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Προϊσταμένη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Μαρίνα Κ. Φονταρά
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