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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ζρευνας του Εθνικοφ Μετσόβιου Πολυτεχνείου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ
Πράξθσ «Δομι Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ ΕΜΠ», με Ιδρυματικό Υπεφκυνο τθν κ. Αντωνία Μοροποφλου, θ
οποία ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ Πόρουσ μζςω του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται να προςλάβει
προςωπικό

με ανάκεςθ ζργου (οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ με δυνατότθτα ανανζωςθσ) που πλθροί

ςυγκεκριμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν κάλυψθ κζςεων ωσ εξισ:
1) Ζνα (1) Άτομο μερικισ απαςχόλθςθσ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εντοπιςμοφ, παρεμβάςεων και
αξιοποίθςθσ των υπαρχουςών αναγκών των ατόμων με αναπθρία ςτο Κδρυμα και κα περιζχει τθ
δυνατότθτα ςιμανςθσ για τθν πιο εφκολθ πρόςβαςθ των εμποδιηόμενων ατόμων ςτθν
Πολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου
Δίπλωμα Αρχιτζκτονα, Πολιτικοφ ι Αγρονόμου Τοπογράφου Μθχανικοφ
Σχετικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν εντοπιςμοφ παρεμβάςεων, αξιοποίθςθσ και ςιμανςθσ
αναγκϊν ΑΜΕΑ.
Τυχόν πρόςκετα προςόντα κα ςυνεκτιμθκοφν
2) Ζνα (1) Άτομο μερικισ απαςχόλθςθσ για τθν παροχι υπθρεςιών επίδειξθσ και εκπαίδευςθσ πρόςβαςθσ
ςτισ Τπολογιςτικζσ Τπθρεςίεσ ΔΑΣΑ
Φοιτθτισ ι Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ του ΕΜΠ
Απαιτοφμενα Προςόντα:
Γνϊςεισ πλθροφορικισ
Άριςτθ γνϊςθ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ. Θα εκτιμθκεί και θ γνϊςθ πρόςκετων ξζνων
γλωςςϊν.
Πολφ καλι γνϊςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και χριςθσ του ςυνόλου των προγραμμάτων γραφείου,
(επεξεργαςία κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, παρουςιάςεισ).
Κατά τθν ςυνζντευξθ κα εκτιμθκεί θ επικοινωνιακι ικανότθτα των υποψθφίων
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Σθμειϊνεται ότι για τουσ υποψιφιουσ των οποίων οι τίτλοι Σπουδϊν Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (προπτυχιακϊν
και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν) ζχουν χορθγθκεί από Ιδρφματα του Εξωτερικοφ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από
πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρϊθν Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν ζντυπθ αίτθςθ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που διατίκεται ςτθν
ιςτοςελίδα του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ του Ε.Μ.Π.) με πλιρθ ςφραγιςμζνο φάκελο
ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό ςθμείωμα και κεωρθμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, πιςτοποιιςεων και
βεβαιϊςεων απαςχόλθςθσ κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα τεκμθριϊνει τα ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ
αίτθςθσ. Επιπρόςκετα, οι υποψιφιοι κα πρζπει να κατακζςουν και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο το οποίο μπορεί να
ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ ορκισ κρίςθσ για τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία, τθν προςωπικότθτα και να βοθκιςει τθν
επιτροπι επιλογισ ςτθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ για τθν καταλλθλότθτά τουσ. Οι υποψιφιοι κα κλθκοφν ςε
ςυνζντευξθ όπου κα διερευνθκεί μεταξφ άλλων θ ικανότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ διοικθτικι και
οργανωτικι ικανότθτα, θ πρωτοβουλία, θ ανάλθψθ ευκυνϊν και θ αποτελεςματικότθτα.
Η αίτθςθ κα ςυνοδεφεται με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία είναι:
1. Βιογραφικό Σθμείωμα
2. Επικυρωμζνα Αντίγραφα Τίτλων Σπουδϊν
3. Άλλα ςυνθγοροφντα ςτοιχεία που επικυμεί ο ενδιαφερόμενοσ και που κα αναφζρονται
ςτο Βιογραφικό Σθμείωμα (Προχπθρεςία, Συςτατικζσ Επιςτολζσ κ.λ.π.)
Η υποβολι των αιτιςεων και των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο Πρωτόκολλο του Ειδικοφ
Λογαριαςμοφ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου είτε αυτοπροςϊπωσ είτε να υποβλθκοφν ταχυδρομικϊσ
προςκομίηοντασ τθν απόδειξθ με εμπρόκεςμθ κατάκεςθ μζχρι και τθν 15/12/2011 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 9
157 80 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ

Στο Φάκελο κα πρζπει να υπάρχει θ ζνδειξθ για το Ζργο: «Δομι Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ ΕΜΠ»
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτον κ. Ακαναςόπουλο Μιχάλθ, τθλ.
210-7722477 ϊρεσ 09:00 – 13:30 ι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ athanm@central.ntua.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ Ε.Δ.ΕΙ.Λ.

ΚΑΘ. Ι. ΑΒΑΡΙΣΙΩΣΘ
ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΘ Ε.Μ.Π.
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