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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου
με τίτλο «5GENESIS – 5th Generation End-to-end Network, Experimentation, System
Integration, and Showcasing» - Grant Agreement No 815178 (Ε-12231).
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 658ης Συνεδρίασης / 18-02-2020 (θέμα 22ο) του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
- Τη με αρ. πρωτ. 2789/29-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ: ΨΙ30469ΗΕΒ-ΚΨ1)
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού
προγράμματος / έργου με τίτλο «5GENESIS – 5th Generation End-to-end Network,
Experimentation, System Integration, and Showcasing» - Grant Agreement No 815178
(Ε-12231), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης έργου, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών
συνεργατών, με διάρκεια δώδεκα (12) μήνες για τις θέσεις (1) & (2) και έξη (6) μήνες για
την θέση (3) με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του έργου για κάθε μια από τις
παραπάνω, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
Θέση 1
Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου Οικονομικών στην Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική
Απαραίτητα προσόντα:


Πτυχίο Οικονομικών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική.



Οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων (τουλάχιστον 3 ετών).



Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων
(τουλάχιστον 3 ετών).
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Προϋπηρεσία ως εργαζόμενος/ συμβασιούχος σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά
έργα.



Εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης και προβολής (προετοιμασία και διοργάνωση
ημερίδων/συναντήσεων, συγγραφή απολογιστικών κειμένων).



Εκτεταμένη γνώση MS Office με έμφαση στο Word, Excel,

και PowerPoint,

(Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ).


Ικανότητα σε διαπροσωπικές σχέσεις & διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.



Γνώση πακέτων λογιστικής.



Άριστη γνώση Αγγλικής.

Θέση 2
Μία (1) θέση Πτυχιούχου Νομικής για νομική και διοικητική υποστήριξη έργων.
Απαραίτητα προσόντα:


Δίπλωμα ΑΕΙ Νομικών Επιστημών.



Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα της Προστασίας Πνευματικών
Δικαιωμάτων



Προϋπηρεσία ως εργαζόμενος/ συμβασιούχος σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά
έργα και τεκμηριωμένη εμπειρία στην τεχνική και διοικητική τους υποστήριξη
(τουλάχιστον 5 ετών).



Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη ερευνητικού προσωπικού.



Εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης και προβολής (προετοιμασία και διοργάνωση
ημερίδων/συναντήσεων, συγγραφή απολογιστικών κειμένων).



Εκτενή γνώση MS Office (word, excel, power point). Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ.
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Άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών (προφορικά και γραπτά ) με δυνατότητα
καθαρής εκφώνησης και στις δύο γλώσσες.

Θέση 3
Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου τμήματος επιστήμης πληροφορικής.
Απαραίτητα προσόντα:


Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος επιστήμης πληροφορικής με εμπειρία σε :

o

Γλώσσες προγραμματισμού: Java, Python, C, C++

o

Web development (HTML/CSS/Javascript)

o

Datamining

o

Database API (MySQL)

o

SNMP trapping

o

SDN/NFV, openstack, MANO



Εμπειρία σε Ευρωπαικά έργα

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα,
πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την
Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (23:59) μέσω
email
με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2020-954 Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι
υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία θέση, πρέπει να υποβληθεί
ξεχωριστή αίτηση, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν
σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»
(http://www.demokritos.gr//)
προς
ενημέρωση
των
ενδιαφερόμενων.
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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς
φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού
Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σωτηρία Πετροπούλου στο τηλέφωνο: 210-6503166
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ),
οι αριθμοί της/ων θέσης/εων που ενδιαφέρει/ουν («1 ή 2 ή 3), ο αριθμός πρωτοκόλλου
(015/2020-954) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («5GENESIS – 5th
Generation End-to-end Network, Experimentation, System Integration, and
Showcasing»), ο κωδικός του έργου (Ε-12231) και αρμόδια για πληροφορίες (κα
Σωτηρία Πετροπούλου).
Η Προϊσταμένη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
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