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Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη και μελέτη
καινοτόμων νανοδομών του ημιαγώγιμου οξειδίου του ψευδαργύρου (ZNO) με εφαρμογές στην
νανοφωτονική και στη μετατροπή ενέργειας: πειραματική και θεωρητική προσέγγιση, (Na(Z)nowire,
MIS380252)» αποφασίζει την προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με επιστημονικό προσωπικό οικονομικής κατεύθυνσης. H
παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο
Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Αντικείμενο Εργασιών
Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων σε Η/Υ, καταχωρήσεις σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
και σύνταξη οικονομικών αναφορών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:
Γενικά προσόντα
 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον έχουν επαρκή
γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων οικείου κλάδου.
 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
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Απαραίτητα προσόντα
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή
αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής.
 Εμπειρία σε μηχανογραφημένο, διπλογραφικό, λογιστικό σύστημα.
 Γνώση Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH.
Έδρα: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πάτρα
Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: έως 8 μήνες
Ύψος Αμοιβής: Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου
και τα προσόντα του υποψηφίου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά








Απλή αίτηση
Βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών
Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον υπάρχει)
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (άρρενες υποψήφιοι)
Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την απαιτούμενη
εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση
εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό του σημείωμα.

Υποβολή Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι και την 30.12.14 και ώρα
11:00, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
ΤΘ 1414, Τ.Κ. 26504 Πάτρα
Υπόψη κ. Ζωής Κοκκαλογιάννη
Τηλ.: 2610-965314, Fax: 2610-990987
e-mail: zoekok@iceht.forth.gr
Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει
παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Αξιολόγηση Προτάσεων
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται
από επιτροπή αξιολόγησης εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων του
υποψηφίου και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει
για τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
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3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως
ακολούθως:
Α. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος της
αλλοδαπής. Συντελεστής 50%. Τρόπος βαθμολόγησης: Πτυχίο: συντελεστής 30%, Βαθμός
πτυχίου: συντελεστής 10%, και Μεταπτυχιακό: συντελεστής 10%.
Β. Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο και χρήση λογιστικών εφαρμογών.
Συντελεστής 30%. Τρόπος βαθμολόγησης: Διάρκεια προϋπηρεσίας και χρήσης λογισμικού.
Γ. Γνώση Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH. Συντελεστής 20%.
Τρόπος βαθμολόγησης: Επίπεδο πτυχίου.
Με βάση την εμπειρία, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην
κλίμακα: 5: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3:ουδέτερος
υποψήφιος, 2: μη-ελκυστικός υποψήφιος, 1: απορριπτέος υποψήφιος.
4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε
ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.
6. O ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της
πρότασής του και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα
αντίγραφά αυτών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά
που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ καθώς
και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Επίσης δικαίωμα
πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης
των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/41631/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα
υποβληθούν.
Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του ITE/ΙΕΧΜΗ.

Ο Διευθυντής
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