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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο
ησλ πξάμεσλ νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε (ΔΠΔΓΒΜ) ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, αλαθνηλψλεη φηη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξφζιεςε δχν (2) εμεηδηθεπκέλσλ
ζηειερψλ ηα νπνία κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ζα εθηειέζνπλ κέξνο ησλ παξαθάησ
πξάμεσλ.
Αντικείμενο εργασίας θέσης 1:
Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο πξάμεο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (πεξηθέξεηα
Θεζζαιίαο) θαηά ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη επαξθψο νη δηνηθεηηθέο αλάγθεο πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηηο ππνρξεψζεηο Γηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη αθφινπζεο:
- Σήξεζε πξσηνθφιινπ αιιεινγξαθίαο (ζπκβαηηθήο & ειεθηξνληθήο).
- πλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θαη πκκεηέρνληεο
- πιινγή θαη αξρεηνζέηεζε παξαδνηένπ πιηθνχ.
- πγθέληξσζε θαη πξνψζεζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δξάζεηο ηεο πξάμεο απφ θαη
πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο
- Δπηκέικεηα πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο.
- Γηαρεηξηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ Έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ.
- Γηεθπεξαίσζε ελεξγεηψλ πνπ αλαηίζεληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πξάμεο
- Δπηκέιεηα πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο.
- Γηαρεηξηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο Πξάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ
- Δπαθέο κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηχπνπ, απνδειηίσζε ηχπνπ.
Δηδηθφηεξα δεηείηαη :
Έλα (1) άηνκν, γηα ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ΜΟΓΗΠ (ΔΠΑ), ζην Βφιν κε ηα
παξαθάησ πξνζφληα:
Απαιτούμενα προσόντα:
- Πηπρίν Σκήκαηνο ΑΔΗ (θηινινγηθήο θαηεχζπλζεο)

- Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (πηπρίν επηπέδνπ Proficiency)
-Απνδεδεηγκέλε γλψζε βαζηθψλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ (Windows, Word, Excel θ.ιπ.) θαη
γλψζε δηαδηθαζηψλ πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν (Internet) κε εκπεηξία δηαρείξηζεο ζρεηηθνχ
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ.

Επιθσμητά προσόντα:
ηα αλσηέξσ πξνζφληα ζα ζπλππνινγηζζνχλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, θαη ηα αθφινπζα:
- Πξνυπεξεζία ζε εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, κε αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε θαη
δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
- Δπηπιένλ πξνζφληα ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή παξαγσγήο έληππνπ
πιηθνχ δεκνζηφηεηαο ζα ζπλεθηηκεζνχλ.
Αντικείμενο εργασίας θέσης 2:


Αλάπηπμε βαζηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο



Αλάπηπμε εθαξκνγψλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο, κε επηκέξνπο
ζηνηρεία ηα παξαθάησ: αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο, ηνπ δηδάζθνληα, ηνπ επηθνπξηθνχ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ θνηηεηή



Αλάπηπμε απνγξαθηθνχ δειηίνπ γηα ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε
επηκέξνπο ζηνηρεία ηα παξαθάησ: δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ έξγν θ.α.



Αλάπηπμε απνγξαθηθνχ δειηίνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο κε επηκέξνπο ζηνηρεία:
δηδάζθνληεο, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο θ.α.



Δθηέιεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο

Δηδηθφηεξα δεηείηαη :
Έλα (1) άηνκν, γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ
εθπαίδεπζεο, ηνπ έξγνπ ΜΟΓΗΠ (ΔΠΑ), ζην Βφιν κε ηα παξαθάησ πξνζφληα:
Απαιτούμενα προσόντα:


Πηπρίν Σκήκαηνο ΑΔΗ (ζεηηθήο θαηεχζπλζεο)



Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (πηπρίν επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Lower)



Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ



Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη
εξσηεκαηνινγίσλ



Αγγιηθά ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Lower

Επιθσμητά προσόντα:
ηα αλσηέξσ πξνζφληα ζα ζπλππνινγηζζνχλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, θαη ηα αθφινπζα:
- Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία.
- πκκεηνρή ζε πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.

Οη άξξελεο ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνχλ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζα θιεζνχλ γηα πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα ηνπο αλαθνηλσζεί γξαπηψο ή ηειεθσληθψο.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ή λα απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή
ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Γηαλληηζψλ θαη Λαραλά, Παιαηά,
πγθξφηεκα Σζαιαπάηα μέτρι και 25 Ασγούστοσ 2010 και ώρα 14.30, ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1) Αίηεζε
2) Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα
3) Δπηθπξσκέλα πηπρία
4) Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο (αλ ππάξρνπλ)
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα απφ 12.00 έσο 14.00 ζην ηειέθσλν
24210-74615.
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