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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HERACLES, PROPOSAL NO. 700395
Ηµερ. Κοινοποίησης 24.11.2016
Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στα
πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος HERACLES (H2020-DRS-2015, Proposal No. 700395), που
χρηµατοδοτείται υπό το πλαίσιο H2020, αναζητεί ένα (1) ερευνητή.
Περιγραφή επιτελούµενου ερευνητικού έργου:
Ο ερευνητής αναµένεται να εκτελέσει έρευνα υψηλού επιπέδου, συµµετέχοντας στην ανάπτυξη και
εγκατάσταση συστήµατος περιβαλλοντικών µετρήσεων, στη συλλογή και ανάλυση µετεωρολογικών
δεδοµένων, στη γεωµορφολογική αποτύπωση και στην εκτίµηση των σχετιζόµενων µε το θαλάσσιο
περιβάλλον επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στα παράκτια µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η έρευνα θα διεξαχθεί στα πλαίσια του διεπιστηµονικού προγράµµατος HERACLES που αποσκοπεί
στην εγκαθίδρυση µίας µοναδικής Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδοµής για την αποκατάσταση και τη
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το έργο ενώνει µεγάλα κέντρα έρευνας σε εφαρµογές της
επιστήµης πολιτιστικής κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών ερευνητικών ιδρυµάτων,
καθώς και αναγνωρισµένου κύρους ερευνητικών εργαστήριων και κέντρων συντήρησης σε µουσεία,
πανεπιστήµια και στον ιδιωτικό τοµέα.
Απαραίτητα Προσόντα (µε συντελεστές βάρους, %)
1. Πτυχίο Γεωλογικών Επιστηµών και Μεταπτυχιακός τίτλος (Μaster) και ∆ιδακτορικός τίτλος στη
Φυσική Γεωγραφία/Παράκτια Γεωµορφολογία (µε έµφαση στην παράκτια ιζηµατολογία, στην
παράκτια µορφο- και υδροδυναµική και στην τηλεπισκόπηση). (40%)
2. Εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ερευνητικά προγράµµατα (σύνταξη πρότασης, υλοποίηση,
συγγραφή παραδοτέων) σχετικά µε παράκτια µορφο- και υδροδυναµική, και περιβαλλοντική
παράκτια ωκεανογραφία. (15%)
3. Εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη συλλογή µετεωρολογικών, µορφο- και υδροδυναµικών
δεδοµένων και στην ανάπτυξη συστηµάτων και µεθόδων ενόργανης παρακολούθησης του
παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος (15%)
4. Γνώση τουλάχιστον ενός λογισµικού «πακέτου», ανά κατηγορία, για ανάλυση: (i)
µετεωρολογικών, (ιι) υδροδυναµικών, (ιιι) ιζηµατολογικών και (ιv) τηλεπισκοπικών δεδοµένων.
(10%)
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5. Άριστη Γνώση Aγγλικής γλώσσας (Μητρική γλώσσα ή Proficiency Certificate, ή µεταπτυχιακές
σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε Αγγλόφωνο πανεπιστήµιο) (10%)
6. Εµπειρία στη συγγραφή επιστηµονικών εργασιών και τεχνικών εκθέσεων (10%)
Πρόσθετα Προσόντα
• Ολοκληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).
• Προηγούµενη συµµετοχή σε ανάλογα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα.
• ∆εύτερη Ξένη Γλώσσα (κατά προτίµηση Ιταλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά).
Λεπτοµέρειες Εργασίας
Ινστιτούτο / Τοποθεσία: ΙΥΜ-ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτης, Ελλάδα (www.iacm.forth.gr)
Ηµεροµηνία Έναρξης: 20/01/2017.
Ετήσιος Μισθός: Αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου και του κανονισµού µισθοδοσίας του ΙΤΕ.
Υποβολή Αίτησης
Οι ενδιαφερόµενοι, που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις
τους έως τις 9 ∆εκεµβρίου 2016, 23:59 τοπική ώρα Ελλάδος µε email στην Παπαδάκη Μαρία:
mariapap@iacm.forth.gr
Ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο
• Απλά αντίγραφα των τίτλων σπουδών
• Τυχόν άλλα στοιχεία που επιθυµεί να συµπεριλάβει ο ενδιαφερόµενος για την πιστοποίηση
εµπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σηµείωµα.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία δεν θα γίνονται δεκτές
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν εγγράφως µέχρι την αναφερόµενη
ηµεροµηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών:
υπόψη κας Παπαδάκη email: mariapap@iacm.forth.gr
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει
παραληφθεί µέχρι την αναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά µέχρι τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα στην κα Παπαδάκη email: mariapap@iacm.forth.gr
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αίτηση και τις διαδικασίες επιλογής επικοινωνήστε µε τον
∆ρ. Νικόλαο Καµπάνη (email: kampanis@iacm.forth.gr).
Ο Aναπληρωτής ∆ιευθυντής του ΙΥΜ
Εµµανουήλ Κ. Σκαρσουλής

