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Πρόθεση Ανάληψης Έργου στα πλαίσια του Χρηματοδοτούμενου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου με τίτλο INspired GEOdata CLOUD Services 

(InGeoCLOUDS).

Ο  Οργανισμός  Αντισεισμικού  Σχεδιασμού  και  Προστασίας,  στα  πλαίσια  υλοποίησης  του 
ερευνητικού προγράμματος “InGeoCloudS - INspired GEOdata CLOUD Services”, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από 
τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  για  μία  (1)  θέση τεχνικού  συντονιστή  έργου  (Τechnical  Project 
Manager),  ο  οποίος  θα  απασχοληθεί  με  σύμβαση  ανάθεσης  έργου  μέχρι  το  τέλος  του  έργου 
(31/8/2014).

Ο υποψήφιος θα κληθεί να συντονίσει τις επιμέρους δραστηριότητες που αφορούν στην επίτευξη 
των ερευνητικών στόχων, υλοποίησης και πιλοτικών δοκιμών του έργου. Πιο συγκεκριμένα,  θα 
ασχοληθεί με τον τεχνικό συντονισμό ανάπτυξης της υπηρεσίας “ShakeMaps”, με την ανάπτυξη 
πιλοτικών δοκιμών του έργου και εν γένει θα παρακολουθεί και θα συνεισφέρει στην πορεία του 
έργου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση του έργου. Σημειώνεται ότι η 
συγκεκριμένη  θέση  δεν  περιλαμβάνει  καθήκοντα  ανάπτυξης  εφαρμογών  (development)  αλλά 
τεχνικό συντονισμό ανάπτυξης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία σε τεχνικό συντονισμό έργων πληροφορικής 

• Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

• Αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας σε ομάδα και ανάληψης συντονιστικού ρόλου.
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• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

Θα  εκτιμηθεί  προηγούμενη  ερευνητική/εργασιακή/τεχνική  εμπειρία  σε  όλα  ή  κάποια  από  τα 
παρακάτω θέματα που άπτονται του αντικειμένου του έργου: cloud computing, Service Oriented 
Architectures, διαχείριση / μοντελοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, conceptual data modeling.

Αναφορικά με τα τυπικά προσόντα, απαιτούνται:

• Πτυχίο  Επιστήμης  Υπολογιστών  ή  αντίστοιχο  και  προαιρετικά  Μεταπτυχιακό  τίτλο  ή 
Διδακτορικό Δίπλωμα συναφή με την ειδικότητα και το αντικείμενο της θέσης

• Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης

• Συμμετοχή ή συντονισμός (θα προτιμηθεί) σε Ευρωπαϊκά Έργα ή σε έργα πληροφορικής

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

1. Αίτηση

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που να περιέχει περιγραφή της εμπειρίας που σχετίζεται 
με τα παραπάνω

3. Κάθε  άλλο στοιχείο  που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει  στη  διαμόρφωση 
γνώμης για την καταλληλότητά του

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Η αμοιβή θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης και θα είναι 
ανάλογη των προσόντων.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  και  διευκρινήσεις,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται 
στην κ. Κυριακή Κωνσταντινίδου (kiriaki@itsak.gr, 2310-476081). Πληροφορίες για το έργο είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ingeoclouds.eu. 

Η  αποστολή  των  δικαιολογητικών  γίνεται  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στις  διευθύνσεις 
kiriaki@itsak.gr και rc@itsak.gr με θέμα “Προκήρυξη Συντονιστή Έργου InGeoCloudS” μέχρι την 
Δευτέρα  2  Σεπτεμβρίου  2013.  Οι  ενδιαφερόμενοι  ενδέχεται  να  κληθούν  σε  συνέντευξη  σε 
περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Η διενέργεια των 
συνεντεύξεων θα γίνει την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου κατόπιν σχετικής ειδοποίησης.

Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας
του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ
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