ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ρέθυμνο 24 Οκτωβρίου 2006

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου
Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παιδεία Ομογενών ΙΙΙ», το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και
συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών
(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος, ενδιαφέρεται να συνάψει Σύμβαση
Ανάθεσης Έργου στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ για:
Α. Διαχείριση - υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο της Αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
ΔΙΚΑΤΣΑ στην περιοχή της πληροφορικής και της τεχνολογίας των δικτύων.
• Εξειδίκευση στη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων δικτύων Windows
2000 και Unix. Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών και πρωτοκόλλων Internet
(TCP/IP), Εμπειρία στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων Linux
• Γνώσεις προγραμματισμού HTML, C, Php, Java και δημιουργία Γραφικών
• Εξειδίκευση σε σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοχώρων και βάσεων δεδομένων
• Γνώση αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα:
• Επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
• Xρήση εργαλείων σχεδιασμού όπως
Macromedia (Authorware,
Dreamweaver, Flash).
• Εμπειρία στην δημιουργία διαδικτυακών τόπων, με έμφαση στο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο
• Εμπειρία στη διαχείριση βάσεων δεδομένων, και ειδικότερα σε MySQL
• Μεταπτυχιακό στην επιστήμη υπολογιστών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
Α. Αίτηση
Β. Τίτλους Σπουδών
Γ. Βιογραφικό σημείωμα - υπόμνημα
Δ. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπειρία και την εν γένει πορεία των υποψηφίων.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου να
πιστοποιηθούν από Ειδική Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού τα ζητούμενα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα συνοδευτικά
έγγραφα μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2006 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη.
Τηλ.: 28310 77605/ 77635/77599
e-mail:ediamme@edc.uoc.gr
Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν φτάσει μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου

Καθηγητής
Μιχάλης Δαμανάκης

