Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Φορείς που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για πρακτική άσκηση
Ενημέρωση: Μάρτιος 2015

Φορέας Υποδοχής

ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α. Ε.
Υπουργείο Πολιτισμού

Θεόδωρος Παπαγεωργίου

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.
ALGOSYSTEMS

DOUBLEIP A.E.

MAKRO Cash & Cary Hellas

MAKRO Cash & Cary Hellas

Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης
Ο φοιτητής θα συμμετέχει στην ομάδα εργασίας
Methods & Tools της δ/νσης Software Development
Center. Η δ/νση Software development center σχεδιάζει,
δημιουργεί και ελέγχει λογισμικό για εταιρίες παρόχους
κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας
τα εργαλεία και τη μεθοδολογία της Ericsson.
Χρησιμοποιεί την πρωτοποριακή μεθοδολογία Agile για
την οργάνωση των ομάδων εργασίας.
CorelDraw, ιστοσελίδες
Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικού (γραφείο
πληροφορικής).
22η ΕΒΑ, Ναύπακτος, Πρόγραμμα Δράσης &#8211;
Διαύγεια κ.λπ.
Δημιουργία δομής περιεχομένου και παραμετροποίηση
ιστότοπου. Καταχώριση περιεχομένου ιστότοπου με
χρήση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Web
Content Management System) eZ Publish & Drupal.
1. Υποστήριξη Δικτύου δεδομένων & Υπολογιστικών
Συστημάτων.
2. Ανάπτυξη Μικροεφαρμογών Λογισμικού.
3. Υποστήριξη Χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μηχανογράφηση, υποστήριξη χρηστών, διαχείριση
δικτύων,
διαχείριση
ιστοτόπου,
δημιουργία
μικροεφαρμογών (ACCESS ‐ JOOMLA ‐ PHP/MYSQL).
Τμήμα Πληροφορικής Νοσοκομείου
SERVICE ‐ τεχνική υποστήριξη.
Δίκτυα
Υλοποίηση εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς
(smartphones) με χρήση σύγχρονων cross‐platform
HTML5 τεχνολογιών και εργαλείων. Η εφαρμογή που θα
υλοποιηθεί θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον σε
κινητά με λειτουργικό ιOS (Apple) και Android αλλά θα
ελεγχθεί και η δυνατότητα άμεσης συμβατότητας και με
συσκευές windows phone 7 και Blackberry. Τα εργαλεία
που θα χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως το phonegap
framework και τα σχετικά με αυτό εργαλεία όπως το
appMobi και το sencha touch.
IS Report Writer: ο report writer είναι υπεύθυνος για την
ανάλυση και την τεκμηρίωση των reports του Data
Warehouse με τις ακόλουθες αρμοδιότητες α) ανάπτυξη
και κατηγοριοποίηση των reports, β) δημιουργία
portfolio των reports για την αποφυγή διπλοτύπων, γ)
δημιουργία τεκμηρίωσης,
δ) αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων για την ποιότητα των δεδομένων, ε)
ανάλυση τάσεων και αναφορών (αναγκαίες δεξιότητες:
Microsoft Office, SQL basics)
IS Support Technician: α) υποστήριξη χρηστών, β)
εγκατάσταση και παραμετροποίηση Η/Υ και των
περιφερειακών του, γ) εγκατάσταση Windows /
software, δ) δημιουργία τεκμηρίωσης (αναγκαίες
δεξιότητες: PC hardware, basic LAN concepts, Microsoft
Office)
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MAKRO Cash & Cary Hellas

ORACLE ΕΛΛΑΣ

ORACLE ΕΛΛΑΣ

TAXIBEAT LTD

ΙS Web developer, αναγκαίες δεξιότητες: α) άριστες
γνώσεις HTML5 & CSS3, β) εμπειρία χρήσης
Dreamweaver & Fireworks, γ) άριστη γνώση jQuery,
περιλαμβανομένων UI & mobile, δ) γρήγορη εκμάθηση
και ικανότητα δημιουργίας παραδοτέων σε ταχείς
ρυθμούς, ε) γνώση PHP5 & OCI8 θα προσμετρηθεί
θετικά, στ) επιθυμητή εμπειρία με Google Analytics

Associate Middleware Consultant
Ευχέρεια χρήσης λειτουργικού συστήματος Linux (ή Unix)
Γνώση προγραμματισμού Java
Εμπειρία διαχείρισης Middleware για Java πλατφόρμα
(π.χ. Weblogic ή OC4J ή Glassfish ή Apache HTTP Server ή
Tomcat)
Εμπειρία σε Oracle τ

Associate ΒΙ / Database Consultant
Ευχέρεια χρήσης λειτουργικού συστήματος Linux (ή Unix)
Γνώση SQL και Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων
Εμπειρία σε Oracle τεχνολογίες (προαιρετικά)
Ακαδημαϊκές
επιδόσεις
εργασίες services
θα συνεκτιμηθούν
Taxibeat a high
growth/ internet
information
technology company, is looking for Quality Assurance
Intern.
It is a unique opportunity to be part of a team that is
producing a world leading product used by millions of
people in several countries and gain experience
participating in all steps of software product
development.
You will ensure that quality issues and defects are
appropriately identified documented, tracked an resolved
in Taxibeat's defect tracking system.
You will estimate, plan, and coordinate testing activities
for your projects.
Research and keep up to date with the latest best
practices in smartphone application testing, especially
applications which use location data and suggest
improvement on the process an tools used.

ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΑΤΤΙΚΗΣ

Responsibilities
‐ Review requirements specifications and technical design
documents to provide timely and meaningful feedback.
‐ Create detailed, comprehensive and well‐structured Test
Plans and Test Cases.
‐ Record, document thoroughly and track bugs. Perform
thorough regression testing when bugs are resolved.

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
ΑΪΤΙΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Γ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (means4)

Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ποιότητας & Τεχνολογίας
στην Υγεία Α.Ε. (Πρώην ΕΚΕΒΥΛ)

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Ελένη Ζήση και Ζήσης Ζήσης, Υπηρεσίες Μετάφρασης
και Διερμηνείας ‐ ELTRANSLATIONS

Personal Characteristics
Team player.
‐Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
‐ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
HTML 5, CSS, JAVASCRIPT
Internet marketing, Web development, Facebook apps.,
Search engine optimisation, Google adwords.
Διαδικτυακές εφαρμογές μητρώου Ι/Π &#8211;
Προδιαγραφών
Υποστήριξη του συστήματος προμηθειών μέσω της
δημιουργίας
τήρησης
Μητρώου
εγκεκριμένων
προϊόντων, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών,
εγκατεστημένου εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας
Εμπλουτισμός ιστοσελίδας, δίκτυο, ψηφιοποίηση
Έλεγχος ορθής λειτουργίας δικτύων καθώς και
συντήρηση,
αναβάθμιση Η/Υ
και λογισμικού,
παρακολούθηση, διαχείριση και επίλυση θεμάτων
ασφαλείας και άλλων προβλημάτων δικτύων, Η/Υ και
περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, σκάνερ κ.λπ.),
ανάπτυξη και ανανέωση των ιστοτόπων της εταιρείας,
παροχή τεχνικής υποστήριξης στα θέματα μάρκετινγκ
(emarketing, προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κ.λπ.).
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Ελένη Ζήση και Ζήσης Ζήσης, Υπηρεσίες Μετάφρασης
και Διερμηνείας ‐ ELTRANSLATIONS

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Κυρίτσης Δ.‐Κοτομάτη Ε. Ο.Ε.

Δήμος Κύμης ‐ Αλιβερίου

Μικροτσίπ Ευβοϊκή Μ.Ε.Π.Ε.
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γιαννόπουλος Σταύρος Enter ID Solutions
Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης
Δήμος Πυλαίας ‐ Χορτιάτη

Κύρια αντικείμενα άσκησης ‐ εκπαίδευσης: Έλεγχος
ορθής λειτουργίας δικτύων καθώς και συντήρηση ‐
αναβάθμιση Η/Υ και λογισμικού. Παρακολούθηση,
διαχείριση και επίλυση θεμάτων ασφαλείας και άλλων
προβλημάτων δικτύων, Η/Υ και περιφερειακών
συσκευών (εκτυπωτές, σκάνερ κ.λπ.) Ανάπτυξη και
ανανέωση των ιστοτόπων της εταιρείας. Παροχή
τεχνικής υποστήριξης στα θέματα μάρκετινγκ
(emarketing, προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κ.λπ.) Απαραίτητο προσόν για όλους τους ασκουμένους
είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα
επιθυμητή η γνώση χειρισμού της πλατφόρμας Joomla.
Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι, αφού έχουμε εμείς
οι ίδιοι εκπαιδεύσει και αξιολογήσει τους συμμετέχοντες
να επιλέξουμε μεταξύ αυτών αποκλειστικά ένα μόνιμο
στέλεχος για το τμήμα πληροφορικής της EL‐
TRANSLATIONS.

Κρατικές Ενισχύσεις (ΕΣΠΑ 2007‐2011 / ιδιωτικές
επενδύσεις) στον τομα των νέων τεχνολογιών
‐ Επιμέλεια φακέλων αιτημάτων ολοκλήρωσης στις
δράσεις &#8220;digi‐retail: Ενίσχυση επιχειρήσεων
λιανεμπορίου
για
την
υλοποίηση
ψηφιακών
επενδύσεων\\\" & &#8220;digi‐content: Ενίσχυση
επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον
τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου\\\"
‐ Προετοιμασία επαληθεύσεων αιτήσεων στις δράσεις
&#8220;digi‐mobile: ενίσχυση επιχειρήσεων για την
αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε \\\"έξυπνες\\\"
συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές‐
ταμπλέτες (tablet‐pc)&#8221; και digi‐retail.
‐ Συνεργασία με αξιολογητές στη δράση digi‐mobile και
&#8220;digi‐lodge: Ενίσχυση
ξενοδοχειακών
και
τουριστικών
καταλυμάτων για τη δημιουργία
διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων
ηλεκτρονικών κρατήσεων&#8221;.
‐ Διαχείριση αλληλογραφίας για όλες τις δράσεις/
υποστήριξη των Υπευθύνων έργων.
‐ Καταχώρηση δαπανών στο ΟΠΣ
Εξοικείωση σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας
αντικειμένων πληροφορικής, σε τμήματα ενηλίκων (
http://www.labtech.gr/seminars.html )
Συμμετοχή σε κατά περίπτωση προγράμματα ανάπτυξης
εφαρμογών,
ανάλογα
με
την
διαθεσιμότητα
προγραμμάτων και την εμπειρία του συμμετέχοντος
σπουδαστή.

Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την
τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την
δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των
ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για
τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των
πολιτικών,
συστημάτων και διαδικασιών που
αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα το
Τμήμα είναι αρμόδιο για την γραμματειακή υποστήριξη
των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του
κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές
υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του
Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων. Στο Τμήμα υπάγονται
διοικητικά και τα Περιφερειακά Γραφεία Διοικητικών
Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων
Ανάπτυξη ιστοσελίδων
‐ 7η Υ.ΠΕ
‐ Συντήρηση συστημάτων, λογισμικό
‐ Βάσεις δεδομένων
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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RAYCOM Ε.Π.Ε.

ΑΡ. και ΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ‐
Kappadevelopment

ΑΡ. και ΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ‐
Kappadevelopment

Αριστοτέλεια Παιδεία Α.Ε.Ε

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ .ΝΕΤ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ORACLE)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΙΑ
ΦΟΡΗΤΕς
ΣΥΣΚΕΥΕΣ/CONTROLLER
Δημιουργία εφαρμογής σε ήδη υπάρχον λογισμικό
παρακολούθησης
παραγωγικής
διαδικασίας
και
ιχνηλασιμότητας τροφίμων.Ο προγραμματισμός θα γίνει
κυρίως σε visual studio.net , σε java ή php, και σύνδεση
της παραπάνω εφαρμογής με database ( mysql)
Προετοιμασία διδακτέας ύλης‐ παράδοση μαθήματος‐
επιτήρηση τάξεως ‐ Διαδραστικοί πίνακες ‐ e‐learning
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Συντήρηση και ενημέρωση του site της σχολής.
Διαχείριση πολυμέσων.
Αποστολή μαζικών e‐mails και μηνυμάτων.
Ενημέρωση και επικοινωνία με εκπαιδευόμενους
(παλιούς &amp; νέους) της σχολής.
Yποστήριξη της πλατφόρμας e‐learning της σχολής.
Βασίλης Κορδώνιας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υποστήριξη του software
υπολογιστών της σχολής.

του

δικτύου

και

των

Οι προαναφερόμενες εργασίες θα υλοποιούνται κατόπιν
υποδείξεων και εκπαίδευσης.

Γεροβασιλείου Αντωνία

Γεροβασιλείου Αντωνία
Δήμος Νεάπολης‐Συκεών

Νικόλαος Στασινός και ΣΙΑ Ο.Ε.

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε.

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε.

Π. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ‐ Δ. ΓΛΥΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Υπάρχει δυνατότητα εργασίας εξ' απόστασης
Υπάρχει δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας μετά την
ολοκλήρωση της πρακτικής.
Διδασκαλία σε παιδιά γυμνασίου‐λυκείου
Πληροφορικής‐προγραμματισμού
Συγγραφή σημειώσεων‐διαγωνισμάτων
Διδασκαλία σε παιδιά γυμνασίου‐λυκείου
Πληροφορικής‐προγραμματισμού
Συγγραφή σημειώσεων‐διαγωνισμάτων.
Γραφείο
Εξοπλισμού
ρ φ Μηχανοργάνωσης
ηχ
ργ
ης και Τεχνολογικού
χ
γ
ξ
μ

Ο ασκούμενος θα απασχοληθεί στο τμήμα
Προγραμματισμού και Social Media της εταιρείας μας,
ερχόμενος σε επαφή με αντικείμενα όπως: διαχείριση
περιεχομένου ιστοσελίδας, δημιουργία web applications,
προγραμματισμός, δημιουργία και διαχείριση on line
διαφημιστικής καμπάνιας, αξιοποίηση και διαχείριση
στοιχείων analytics, στρατηγική διαχείρισης σελίδων
κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία και διαχείριση
διαφημιστικής καμπάνιας με εργαλεία των σελίδων
κοινωνικής
δικτύωσης
(www.mycampus.gr,
www.biscotto.gr, www.iqonscreen.gr, και οι συναφείς
σελίδες social media)

Άντληση στατιστικών στοιχείων από τα πληροφοριακά
συστήματα του ΟΤΕ και διαμόρφωση αναφορών (π.χ.
στοιχεία παρακολούθησης έργου τεχνικών, KPIs‐Key
Performance Indicators, κλπ)
Εξοικείωση με τις διαδικασίες ανάπτυξης της Ψηφιακής
Γεωγραφικής
Βάσης
Δεδομένων
Δικτύου
του
πληροφοριακού συστήματος GIS του ΟΤΕ
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων αποτύπωσης Δικτύου που
επηρεάζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών
Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. GIS, WFM κλπ)
Τεχνικό Διαμέρισμα Δυτ. Θεσσαλονίκης και Σερρών,
Συνεργείο Βλαβών Ν.Σ. και ADSL
Θέματα εντοπισμού κενών ασφάλειας σε υποδομές και
λογισμικό
(vulnerability
assessment,
exploit
development), καθώς και αντίστροφη μηχανική (reverse
engineering) κακόβουλου λογισμικού (malware).
Επιθυμητά προσόντα του απασχολούμενου φοιτητή:
Προγραμματι
Προγραμματισμός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ρουμπελάκης Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕ

Ενασχόληση με αντικείμενα της Διεύθυνση Διαφάνειας
&amp; Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βοηθός τεχνικού Η/Υ + software
Η
θέση
περιλαμβάνει
εγκ/σεις
λειτουργικών
συστημάτων, εγκ/σεις πληροφοριακών συστημάτων σε
πελάτες, επίλυση προβλημάτων Η/Υ στους χώρους των
πελατών, εκπαίδευση πελατών σε διαφορά θέματα
πληροφορικής, τηλεφωνική υποστήριξη πελατών και
επίλυση προβλημάτων από το τηλέφωνο.

Γενικά Αρχεία Κράτους‐Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας:
Προσθήκη βελτιώσεων στην ιστοσελίδα του Αρχείου
Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (πχ φόρμα επικοινωνίας,
ανάρτηση χαρτών, απαγόρευση αντιγραφής κλπ),
βελτίωση εσωτερικού δικτύου, ρυθμίσεις backup,
εγκατάσταση χαρτογραφικού λογισμικού.
Ανάπτυξη συστημάτων ERP, ανάπτυξη εφαρμογών είτε
σε mobile είτε σε
desktop.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:
Μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού.
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών και
εφαρμογών.
Ανάπτυξη / υποστήριξη εφαρμογών.
Συγγραφή documentation.
Organization &amp; Computing

COMITECH
COMITECH

COMITECH

Endustria Ltd.

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πολύ καλή γνώση SQL και χρήση Σχεσιακών Βάσεων
Δεδομένων (Oracle, SQL Server, MySQL)
Γνώση δημιουργίας Web Εφαρμογών με τεχνολογίες PHP
ή JAVA
Γνώση τεχνολογιών JavaScript /JQuery, AJAX, CSS, HTML
Ευχέρεια
στην
επικοινωνία,
ευελιξία,
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ‐ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ανάπτυξη εφαρμογών, ψηφιοποίηση πολυμεσικού
υλικού
Δημιουργία
ημ ργ διαδικτυακών εφαρμογών
φ ρμ γ
με
μ χρήση
χρή η CMS.
Προσθήκη περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων. Εργασίες
ψηφιοποίησης.
Γνώση προγραμματιστικών γλωσσών και διαδικτυακών
τεχνολογιών.
Συνεργάτης ανάπτυξης εφαρμογών κινητών συσκευών

EUROPE DIRECT‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
http://www.asik.gr/eudepirus
ΗΠΕΙΡΟΥ
IQSoft ‐ Ντερμάρης Αλέξανδρος & ΣΙΑ Ε.Ε.

NATECH ΑΕ

PLAN A.Ε.

PLAN A.Ε.

PlanTech
PlanTech

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανάπτυξη αλγορίθμου 3d Delaynay &#8211; Marching
cudes για κλειστά στερεά με χρήση free Pascal
Ανάπτυξη τμημάτων εφαρμογής σε περιβάλλον Visual
Studio 2013 σε γλώσσα προγραμματισμού C# σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη services για υποδοχή
αιτημάτων από εξωτερικές εφαρμογές

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Απαιτούμενα προσόντα:
Γνώση C#
Γνώση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
Γνώση σχεσιακών επερωτημάτων T‐SQL
Αντίληψη παραλληλισμού συστημάτων
Αντίληψη web services

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e‐commerce)
Ενασχόληση με τα 3 ηλεκτρονικά καταστήματα που τηρεί
η PLAN A.E. (Drupal &#8211; Ubercart) www.plantron.gr,
www.nowart.gr, www.mobile‐repeater.gr
Ενασχόληση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Plantron
(www.plantron.gr) το οποίο εισάγει και εμπορεύεται
ποιοτικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό για επιχειρήσεις και
ιδιώτες.
Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων
και δικτυακών τόπων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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The Junior developer will be responsible for the
maintenance of the QReca! platform and the support of
the customers.

QReca! Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Terracom Πληροφορική ΕΠΕ

Terracom Πληροφορική ΕΠΕ

Terracom Πληροφορική ΕΠΕ

UTC Creative Lab ‐ Οικονόμου Δημήτριος ‐ Μηχανικός
Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

UTC Creative Lab ‐ Οικονόμου Δημήτριος ‐ Μηχανικός
Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

UTC Creative Lab ‐ Οικονόμου Δημήτριος ‐ Μηχανικός
Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

UTC Creative Lab ‐ Οικονόμου Δημήτριος ‐ Μηχανικός
Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Βασίλειος Τσουμάνης

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

ΓΕΩΤΕΣΤ

Γκανιάτσας ‐ Ψάλτης Ο.Ε. ‐ Φροντιστήριο Προνόμιο

ΔΗΜ. ΜΑΚΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ‐ ISBS HELLAS LTD

Δήμος Ιωαννιτών

Skills:
Web2.0 Programming
‐ php
‐ JS (node.js, angular js)
‐ html5, css, AJAX
‐ Mongo DB
‐ MySQL
‐ unix
(ή ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) Ανάπτυξη εφαρμογών (Android
& .Net) & ιστοτόπων.
Η Terracom έχει ένα πολύ καλά στελεχωμένο και
καινοτόμο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στα πλαίσια
του οποίου αναπτύσσονται πλήθος εφαρμογών (desktop,
mobile και web applications).
Ανάπτυξη cross platform mobile εφαρμογών (Android,
iOS, Windows Phone).
Ανάπτυξη web apps, web services (HTML, PHP, Xojo)

Ανάπτυξη εφαρμογών (Android & .Net) & ιστοτόπων.
Η Terracom έχει ένα πολύ καλά στελεχωμένο και
καινοτόμο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στα πλαίσια
του οποίου αναπτύσσονται πλήθος εφαρμογών (desktop,
mobile και web applications).
Ο κάτοχος της θέσης θα επικοινωνεί με τον Μηχανικό
Λογισμικού της εταιρίας και θα είναι σε θέση να
προσφέρει αλλά και να αποκομίσει εμπειρία στο
αντικείμενο των υπηρεσιών που βασίζονται στη
γεωγραφική θέση του χρήστη(location based services).
Θα έχει πρόσ
Ο κάτοχος της θέσης θα επικοινωνεί με τον Μηχανικό
Λογισμικού της εταιρίας και θα είναι σε θέση να
προσφέρει αλλά και να αποκομίσει εμπειρία στο
αντικείμενο των υπηρεσιών που βασίζονται στη
γεωγραφική θέση του χρήστη(location based services).
Θα έχει πρόσ
Οι ασκούμενοι θα εκπονήσουν την πρακτική τους
άσκηση στο τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού
της εταιρείας και συγκεκριμένα στον τομέα ανάπτυξης
υπηρεσιών ιστού.
Στο προφίλ του υποψηφίου θα πρέπει να
περιλαμβάνονται γνώσεις εκ των PHP, jQuery, Java, C++,
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού καθώς και του
αντικειμένου σπουδών.
Οι ασκούμενοι θα εκπονησουν την πρακτική τους
άσκηση στο τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού
της εταιρείας και συγκεκριμένα στον τομέα ανάπτυξης
υπηρεσιών ιστού.
Στο προφίλ του υποψηφίου θα πρέπει να
περιλαμβάνονται γνώσεις ΡΗΡ, AJAX και του
αντικειμένου σπουδών.
Ανάπτυξη κώδικα για κινητές πλατφόρμες Andoid.
Απαραίτητα προσόντα :
Γνώση
Αγγλικών
,
Γνώση
καλών
αρχών
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής (Αντιμετώπιση
τεχνικών βλαβών, Συντήρηση δικτύου, Υποστήριξη
Λογισμικού).
Προγράμματα‐Λογισμικά της εταιρείας ‐ Βάσεις
δεδομένων
ΑΝΑΠΤΥΞΗ‐ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
e‐LEARNING,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Κατασκευή,
Προγραμματισμός
και
συντήρηση
Ιστοσελίδων. Ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Υποστήριξη χρηστών δήμου Εγκατάσταση και συντήρηση
λογισμικού Συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Εκπαιδευτήρια Γένεσις ‐ Γυμνάσιο

Εκπαιδευτήρια Γένεσις (Δημοτικό)

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Ζαφείρης Στέφανος (Simple S&A Solutions)

Ζώη Νεφέλη @QUAQ
Ζώης Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη
Ιωαννίνων
Θεόδωρος Αλεξίου

Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BIC
ΗΠΕΙΡΟΥ)

Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BIC
ΗΠΕΙΡΟΥ)

Πρακτική άσκηση φοιτητών στο γνωστικό τους
αντικείμενο. Παρακολούθηση ενδεικτικής διδασκαλίας
από τον επόπτη καθηγητή. Ενεργός συμμέτοχη του
φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία και αξιολόγηση
του.
Εργαστήριο Πληροφορικής
Απασχόληση στο γραφείο Enterprise Europe Network:
Παροχή βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για
καινοτομία και να ενημερωθούν για τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Απασχόληση στο Μηχανογραφικό Κέντρο:
Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων
των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης,
σχεδίασης προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης
των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών
μελετών και μελετών σκοπιμότητας.
Μηχανογραφικό Κέντρο
Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων
των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης,
σχεδίασης προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης
των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών
μελετών και μελετών σκοπιμότητας.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, ανάπτυξη
εφαρμογών web/mobile, υποστήριξη εφαρμογών/
συστημάτων.
Service Η/Υ, κατασκευή ιστοσελίδων, μηχανογράφηση
επιχειρήσεων, μελέτη και εγκατάσταση δικτύων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ‐WEB DESIGNER‐ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔIΚΤYΩΝ‐
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Διαχείριση ιστοσελίδας. Υποστήριξη και αναβάθμιση
Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης. Διαχείριση Δικτύου
της Βιβλιοθήκης
Κατασκευή και λειτουργία δικτυακών τόπων.
Ανανέωση της ιστοσελίδας του Κέντρου, Εμπλουτισμός
της με νέα προγράμματα και δράσεις, Συνεργασία με
διακρατικούς εταίρους των έργων που υλοποιούμε σε
θέματα
μ
portal,, web‐site,, logo,
p
g , marketingg μέσω
μ
web‐site,,
applications, Υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
του Κέντρου.

Υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής του Κέντρου
Ενημέρωση ιστοσελίδας
Διαμόρφωση ιστοσελίδας του Κέντρου στα Αγγλικά
Εμπλοκή με τις ιστοσελίδες και πλατφόρμες των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί το Κέντρο

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης‐ Ανασχεδίαση/Ανάπτυξη/Εμπλουτισμός/Υποστήριξη
ιστοσελίδας του Κέντρου.
ΚΕΣΥΕΚ
Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων σε ολοκληρωμένο
Κούτλας Α., Γιαννακέας Ν., Τσίπουρας Μ. Ο.Ε. ‐ QBase
περιβάλλον εργασίας. Εργαλεία: Apache, MySQL, PhP,
R&D
Drupal
Κούτλας Α., Γιαννακέας Ν., Τσίπουρας Μ. Ο.Ε. ‐ QBase
R&D

Ανάπτυξη
εφαρμογής
για
την
έξυπνη
και
προσωποποιημένη εκτίμηση της επικινδυνότητας της
ηλιακής ακτινοβολίας. Η εφαρμογή θα επικoiνωνεί με
εξωτερικές πηγές και θα υλοποιηθεί σε java.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανάπτυξη εφαρμογής σε java
Κούτλας Α., Γιαννακέας Ν., Τσίπουρας Μ. Ο.Ε. ‐ QBase
R&D

Κούτλας Α., Γιαννακέας Ν., Τσίπουρας Μ. Ο.Ε. ‐ QBase
R&D
Κούτλας Α., Γιαννακέας Ν., Τσίπουρας Μ. Ο.Ε. ‐ QBase
R&D
Κούτλας Α., Γιαννακέας Ν., Τσίπουρας Μ. Ο.Ε. ‐ QBase
R&D

Ανάπτυξη
εφαρμογής
για
την
εξυπνη
και
προσωποποιημένη εκτίμηση της επικινδυνότητας της
ηλιακής ακτινοβολίας. Η εφαρμογή θα επικοινωνεί με
εξωτερικές πηγές και θα υλοποιηθεί σε java.
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου
Ανάπτυξη εφαρμογών σε κινητά και ταμπλέτες
Ανάπτυξη ιστοσελίδων με CMS και καταγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με εφαρμογές
smartphone με λειτουργικό android

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Κούτλας Α., Γιαννακέας Ν., Τσίπουρας Μ. Ο.Ε. ‐ QBase
R&D

Κούτλας Α., Γιαννακέας Ν., Τσίπουρας Μ. Ο.Ε. ‐ QBase
R&D

Διαδικτυακή προώθηση ανοιχτής οικολογικής ομάδας
Διαχείριση και προώθηση διαδικτυακής οικολογικής
ανοιχτής ομάδας μέσω μπλογκ και κοινωνικών δικτύων.
Content marketing, green marketing, social media.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προγραμματισμός στο διαδίκτυο (web parsing) με χρήση
της γλώσσας python για βελτιστοποίηση ιστοσελίδων
Δραστηριότητες της εφημερίδας σχετικά με νέα
συστήματα πληροφορικής και internert
Ανάπτυξη ιστοσελίδων Αξιοποίηση νέων μέσων από
επιχειρήσεις E‐commerce και web εφαρμογές

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μεταλλοβιομηχανία Ν. Πέτσιος & Υιοί ΑΕ \"SPIDER SA\" Διαχείριση δικτύου, διάγνωση και αποκατάσταση
βλαβών, προγραμματισμός εσωτερικών διεργασιών
Αντικείμενο απασχόλησης θα είναι το internet , από
ΜΠΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
διαχείριση Social Networks μέχρι και την δημιουργία
(Projecto)
ιστοσελίδων.
Κατασκευή ιστοσελίδων, Διαδικτυακή διαφήμιση,
Μπούνας Σπύρος
Υπηρεσίες γραφιστικής
Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης είναι η
συμμετοχή στην ολοκλήρωση υλοποίησης web‐based
πλατφόρμας ανοιχτού λογισμικού για ένα G.I.S
(Geographical Information System) (Πιλοτική λειτουργία:
http: //geobase.tekmon.gr). Ο υποψήφιος θα έχει τη
Ν. Ζήνας ‐ Χ. Ζήνας Ο.Ε
δυνατότητα να αναλάβει αρμοδιότητες πρακτικής
άσκησης
σε:
υλοποίηση
web
διεπαφής
(html/php/ajax/css), εφαρμογή Web Mapping Service
(WMS) πρωτοκόλλου.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κώτσης Αναστάσιος
Λ. & Γ. Γεωργόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. ‐ Impel

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης είναι η
συμμετοχή στην υλοποίηση ενός αυτοποιημένου
συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Το παρόν έργο
συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας.
Ν. Ζήνας ‐ Χ. Ζήνας Ο.Ε

Ο‐Η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει
αρμοδιότητες πρακτικής άσκησης σε,

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

‐ Ανάπτυξη
σε Πλατφόρμα
ξη λογισμικού
γ μ
φ ρμ Android (client)
(
)
‐ Ανάπτυξη modules λογισμικού διαχείρισης (server)
Περιβάλλον ανάπτυξης QT.
Γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού: C++, Java

Ν. Ζήνας ‐ Χ. Ζήνας Ο.Ε

Νικόλαος Ζήνας & ΣΙΑ

Νικόλαος Ζήνας & ΣΙΑ

Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός web‐based GPS
Processing Service που ενσωματώνει αλγορίθμους
απόλυτου και σχετικού προσδιορισμού θέσης. Γλώσσα
προγραμματισμού C++. Λειτουργικό σύστημα διακομιστή
LINUX.Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε
σχετική επιστημονική δημοσίευση.
Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης είναι η
συμμετοχή στην ολοκλήρωση υλοποίησης web‐based
πλατφόρμας ανοιχτού λογισμικού για ένα G.I.S.
(Geographical Information System) (Πιλοτική λειτουργία
: http://geobase.tekmon.gr) Ο‐Η υποψήφιος/α θα έχει τη
δυνατότητα να αναλάβει αρμοδιότητες πρακτικής
άσκησης σε:
‐ Υλοποίηση web διεπαφής (html/php/ajax/css)
‐ Εφαρμογή Web Mapping Service (WMS) πρωτοκόλλου
Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης είναι η
συμμετοχή στην ολοκλήρωση υλοποίησης web‐based
πλατφόρμας ανοιχτού λογισμικού για την ανάπτυξη web‐
mapping και G.I.S. εφαρμογής για εμπορική διάθεση. Ο‐
Η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει
αρμοδιότητες πρακτικής άσκησης σε,
‐ Service‐oriented API που υποστηρίζει PHP (version
5.2.1) /Java Server Pages / ASP.NET
‐ RDBMS
‐ Υλοποίηση USB copy protection dongle

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Νικόλαος Ζήνας & ΣΙΑ

Νικόλαος Ζήνας & ΣΙΑ

Νικόλαος Ζήνας & ΣΙΑ

Νικόλαος Ζήνας & ΣΙΑ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Περιφερεία Ηπείρου

Περιφερεία Ηπείρου

Περιφερεία Ηπείρου

Περιφερεία Ηπείρου

Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης και οι
αρμοδιότητες που θα αναλάβουν οι υποψήφιοι‐ες θα
είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση ενός web‐based GPS
Processing Service που ενσωματώνει αλγορίθμους
απόλυτου και σχετικού προσδιορισμού θέσης.
Γλώσσα Προγραμματισμού C++
Λειτουργικό Σύστημα Διακομιστή LINUX
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε σχετική
επιστημονική δημοσίευση
Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης και οι
αρμοδιότητες που θα αναλάβουν οι υποψήφιοι‐ες θα
είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση ενός web‐based GPS
Processing Service που ενσωματώνει αλγορίθμους
απόλυτου και σχετικού προσδιορισμού θέσης.
Γλώσσα Προγραμματισμού C++
Λειτουργικό Σύστημα Διακομιστή LINUX
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε σχετική
επιστημονική δημοσίευση
Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης και οι
αρμοδιότητες που θα αναλάβουν οι υποψήφιοι‐ες θα
είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση μιας web‐based GPS
Processing Service που ενσωματώνει αλγορίθμους
απόλυτου και σχετικού προσδιορισμού θέσης η πρώτη
παρόμοια προσπάθεια στην Ευρώπη.
Γλώσσα Προγραμματισμού C++
Λειτουργικό Σύστημα Διακομιστή LINUX
Χρήση βιβλιοθηκών BOOST C++
Χρήση εξωτερικής βιβλιοθήκης Wt
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε σχετική
επιστημονική δημοσίευση.

Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης και οι
αρμοδιότητες που θα αναλάβουν οι υποψήφιοι‐ες θα
είναι η συμμετοχή στην
A. Ανάπτυξη UI για λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων
GPS και αλγορίθμων προσδιορισμού θέσης με
γεωδαιτική ακρίβεια (cm) το οποίο έχει αναπτυχθεί σε
C++ και σε περιβάλλον
Visual Studio 2008.
ρβ
Β. Βελτιστοποίηση της υπολογιστικής ταχύτητας των
αλγορίθμων με προτάσεις που δύναται να υλοποιηθούν
από τους υποψήφιους‐ες αφού πρώτα ενημερωθούν
επαρκώς για τους αλγορίθμους και τη βασική θεωρία
επεξεργασίας μετρήσεων GPS.
Γ. Υλοποίηση μιας web‐based GPS Processing Service η
πρώτη παρόμοια προσπάθεια στην Ευρώπη.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικής Νοσοκομείου
Σύστημα ανάλυσης και απεικόνισης μετεωρολογικών
δεδομένων.
Επιθυμητή η γνώση matlab ή IDL ή R, καθώς και βασικές
γνώσει Linux shell scripting
‐ Εγκατάσταση και παραμετροποίηση σταθμού εργασίας
‐ Αντιμετώπιση βλαβών υλικού, λογισμικού
‐ Ανάπτυξη εφαρμογών ΒΔ
‐ Ανάπτυξη ιστοσελίδων
‐ Διαχείριση ιστοχώρου
Διεύθυνση
Διαφάνειας
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: Υποστήριξη χρηστών (hardware,
software), διαχείριση διακομιστών και ολοκληρωμένων
πληροφοριακών συστημάτων
Διεύθυνση
Διαφάνειας
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: Υποστήριξη χρηστών (hardware,
software), διαχείριση διακομιστών και ολοκληρωμένων
πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση mailserver,
ανάπτυξη εφαρμογών για το website της περιφέρειας
Διεύθυνση Διαφάνειας:
Υποστήριξη χρηστών με επίλυση προβλημάτων
Hardware‐Software και δικτύων, ανάπτυξη Βάσης
Δεδομένων σε SQL και εφαρμογές Web Development
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Περιφερεία Ηπείρου

Πέτσιος Φρειδερίκος

Σδούκος Α.Ε.

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Τηλεπικοινωνίες Teleglobal Ε.Ε.

Τσόλας Απ. Ευάγγελος

Φίλιππος Αυγέρης‐Future Voice

IQSoft ‐ Ντερμάρης Αλέξανδρος &amp; ΣΙΑ Ε.Ε.

Ν. Ζήνας ‐ Χ. Ζήνας Ο.Ε

IQSoft ‐ Ντερμάρης Αλέξανδρος &amp; ΣΙΑ Ε.Ε.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Διαφάνειας:
Υποστήριξη χρηστών με επίλυση προβλημάτων
Hardware‐Software και δικτύων, ανάπτυξη Βάσης
Δεδομένων σε SQL και εφαρμογές Web Development

Διαχείριση και συντήρηση δικτύου του εργαστηρίου
Βελτίωση ιστότοπου
Συμμετχοή στη διδασκαλία αντικειμένων πληροφορικής
Εκμάθηση και χρήση πλατφόρμας CRM‐CRS, εκπαίδευση
στη χρήση προγράμματος ERP. Εφαρμογή νέω
τεχνολογιών για το δίκυτο πωλήσεων εξωτερικού. Report
generation, data analysis. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών.
Τεχνικός Δικτύων για Υποστήριξη εξοπλισμού CISCO,
Δικτύου MPLS, Λειτουργικών συστημάτων Windows
Server 2008
Μηχανογράφηση, Υπηρεσίες υποστήριξης σε εργασίες
εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων. Εξυπηρέτηση
πελατών.
Βοηθός στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας (επισκευές Η/Υ ‐
εκτυπωτών, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων
Η/Υ και ενημέρωση ιστοσελίδων).
Βοηθός προγραμματιστών για την ανάπτυξη και
συμτήρηση λογισμικών και στην κατασκευή εταιρικών
ιστοσελίδων αλλά και στην εξέλιξη και συντήρηση του
ηλεκτρονικού περιοδικού Ioannina Voice. Εισηγητής
σεμιναρίων πληροφορικής‐υπεύθυνος πρακτικής και
προετοιμασίας σπουδαστών Future Voice.edu.gr‐
Ανάπτυξη και εξέλιξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
νέων τεχνολογιών της Future Voice.
Συναρμολόγιση και προγραμματισμός 20 Control Box TCB
για
καθοδήγηση
γεωδαιτικού
σταθμού
στην
παρακολούθηση μικρομετακκινήσεων. Τα control box θα
χρησιμοποιηθούν
στην
παρακολούθηση
μικρομετακινήσεων στην κατασκευή του εργου GOLD
Line Doha Metro στο Qatar όπου ήδη λειτουργεί το
λογισμικό παρακολούθησης Terramove της εταιρείας
μας.
Επιθυμητά
: Λειτουργικό
σύστημα
μη προσόντα
ρ
ργ
ημ UBUNTU ,
δεξιότητες
στην
συναρμολόγηση
ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων , προγραμματισμός σε Free Pascal , γνώσεις
σειριακών επικοινωνιών
, γνώσεις δυκτιακών
επικοινωνιών.
Αντικείμενο της θέσης της πρακτικής άσκησης και οι
αρμοδιότητες που θα αναλάβουν οι υποψήφιοι‐ες θα
είναι η συμμετοχή στην
Υλοποίηση ενός web‐based GPS (Global Positioning
System) Processing Service που
ενσωματώνει
αλγορίθμους απόλυτου και σχετικού προσδιορισμού
θέσης.
Γλώσσα Προγραμματισμού C++
Λειτουργικό Σύστημα Διακομιστή LINUX
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε σχετική
επιστημονική δημοσίευση.
Συναρμολόγιση και προγραμματισμός 20 Control Box TCB
για
καθοδήγηση
γεωδαιτικού
σταθμού
στην
παρακολούθηση μικρομετακκινήσεων. Τα control box θα
χρησιμοποιηθούν
στην
παρακολούθηση
μικρομετακινήσεων στην κατασκευή του εργου GOLD
Line Doha Metro στο Qatar όπου ήδη λειτουργεί το
λογισμικό παρακολούθησης Terramove της εταιρείας
μας.
Επιθυμητά προσόντα : Λειτουργικό σύστημα UBUNTU ,
δεξιότητες
στην
συναρμολόγηση
ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων , προγραμματισμός σε Free Pascal , γνώσεις
σειριακών επικοινωνιών
, γνώσεις δυκτιακών
επικοινωνιών.
ΓΑΚ‐Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου:ηλεκτρονική καταγραφή
αρχειακών δεδομένων
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COMITECH

ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Δ.ΤΟΥΛΚΙΔΗΣ Χ.ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ HORIZON OE
Νίκου Νικόλαος & ΣΙΑ

ΟΡΙΖΩΝ ΕΠΕ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Analysis ‐ Καραμάρκος Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βυθούλκας Γ. Θεόδωρος
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης αποχέτευσης
Πτολεμαίδας

Κύ
Κύρου
Κυριάκος
Κ ά
Ν. Σιδηρόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος
Καραναστάσης Κ.‐Κατσούπης Α.‐Αλτιπαρμάκης Θ. ‐
InfoServices Πληροφορική

Πατσά Χ. ‐ Φαρμάκης Κ. Ο.Ε. (ΙΤΒΙΖ)

Δήμος Λέσβου

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Συναρμολόγιση και προγραμματισμός 20 Control Box TCB
για
καθοδήγηση
γεωδαιτικού
σταθμού
στην
παρακολούθηση μικρομετακκινήσεων. Τα control box θα
χρησιμοποιηθούν
στην
παρακολούθηση
μικρομετακινήσεων στην κατασκευή του εργου GOLD
Line Doha Metro στο Qatar όπου ήδη λειτουργεί το
λογισμικό παρακολούθησης Terramove της εταιρείας
μας.
Επιθυμητά προσόντα : Λειτουργικό σύστημα UBUNTU ,
δεξιότητες
στην
συναρμολόγηση
ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων , προγραμματισμός σε Free Pascal , γνώσεις
σειριακών επικοινωνιών
, γνώσεις δυκτιακών
επικοινωνιών.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ‐ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τεχνικές εργασίες‐ service σε συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών, περιφερειακών, δικτύων LAN‐ADSL,
software &amp;amp; hardware.
Απαιτούμενα προσόντα: Άριστη γνώση MS Windows (all
versions), εγκαταστάσεις software &amp;amp; hardware,
LAN‐ADSL, Αγγλικά.
Βοηθητικό προσωπικό
Εξυπηρέτηση πελατών
Πληροφορική
Ανάπτυξη προγραμματισμού
ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ &#8211; ΠΛΗΡΩΜΕΣ,
ΒΛΑΒΕΣ,
ΠΩΛΗΣΕΙΣ,
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΤΛ.
Μέριμνα για την απρόσκοπτη επικοινωνία και την
εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων .
Βοηθός στο Τμήμα Μηχανογράφησης
Τεχνικός Δικτύων και Λειτουργικών Συστημάτων
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΔΩ ΚΙ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ.
Υποστήριξη
ήρ ξη πελατών σε θέματα
μ
λογισμικού
γ μ
και Η/Υ
/
δικτύων, διαδύκτιο.

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Διαχείρηση ιστοσελίδων εταιρίας, τμήμα marketing.
Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνσης
Τεχνική Υποστήριξη, Δικτύωση, Αναβάθμιση Λογισμικού

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατασκευή‐ανάπτυξη Λογισμικού και σύνδεση
τυποποιημένο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης

με

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων
Βελτιστοποίηση και προώθηση σε μηχανές αναζήτησης
(SEO, SEM, SMM)
Παραμετροποίηση CMS δικτυακών τόπων και πυλών
Ψηφιακή επεξεργασία υλικού

Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ): Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις
βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος
για τις ανάγκες του. Εκπαιδεύει τους χρήστες των
συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή
κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να
είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν
αποτελεσματικά τα συστήματα. Συνεργάζεται με όλα τα
Τμήματα για την ανάρτηση των απαραίτητων δεδομένων
‐ πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου. Μεριμνά για
την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και
περιφερειακών συστημάτων. Μεριμνά για την συνεχή
συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του
εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.
Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
ΙΚΑ ΕΤΑΜ Βόλου: Υποστήριξη χρηστών
Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού Γ.Α.Κ. Μαγνησίας ‐
Βόλος

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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ΙΑΝΟΣ ΕΠΕ

Απασχόληση στο τεχνικό τμήμα. Υποστήριξη πελατών
μας σε προβλήματα Hardware, Δικτύων Η/Υ και
εφαρμογών που παρέχουμε. Συχνά επι τόπου επίσκεψη
με τεχνικό της εταιρείας μας

Κούδας Παναγιώτης
TALLOS IT
TALLOS IT

ΞΑΝΘΗΣ
Τμήμα ανάπτυξης
ηλεκτρονικών
καταστημάτων,
προγραμματισμός σε html, css, joomla, virtuemart
Τμήμα σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων,
προγραμματισμός σε html, css, javascript, php‐mysql,
flash, dreamweaver

I ‐ Magic New Media Studio Μπατζάκας Θ. ‐ Κυριαζίδης
Θ.
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης

Δήμος Σερρών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Διεύθυνση
Διαφάνειας
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης:
Διαχείριση
Πληροφοριακών
Συστημάτων της Περιφέρειας
Service Η/Υ, υποστήριξη χρηστών, διαχείριση βάσεων
δεδομένων, προγραμματισμός.
σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων
ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
του
οργανισμού,
υποστήριξη πλατφόρμας e‐learning, e‐library και
καινοτομικών δράσεων του ΑΚΕΘ lab.
σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων
ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
του
οργανισμού,
υποστήριξη πλατφόρμας e‐learning, e‐library και
καινοτομικών δράσεων του ΑΚΕΘ lab.

Βαβίτσας Φ. Λουκάς

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

ΚΑΚΑΒΟΣ‐ΛΙΑΚΑΤΗΣ ΕΕ
Κολτσίδας Απόστολος & ΣΙΑ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ‐
Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δήμος Νέας Προποντίδας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ
«ΚΟΡΑΗΣ»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Η/Υ &amp; Αλλες συεσκευές
Συναρμολόγηση & επισκευή Η/Υ, Εγκατάστασης
λειτουργικών συστημάτων, Εγκαταστάσεις έτοιμων
εφαρμογών & βάσεων δεδομένων, Εγκαταστάσεις
δικτύων.
Επισκευή και συντήρηση υπολογιστών απο σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Φλώρινας. Ρυθμίσεις adsl router. Δημιουργία
ιστοσελίδων με
μ front page
p g και jjoomla,, και ιστολογίων
γ
(blogs) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Διαχείριση e‐
mails. Επεξεργασία εικόνας. Τηλεδιάσκεψη με άλλες
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ERP
‐ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΣΗΣ
‐ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διαχείριση Η/Υ, προγραμμάτων και ιστοσελίδας Δήμου
Καταγραφή αρχειακού υλικού, Καταλογογράφιση
Βιβλίων, ηλεκτρονική επεξεργασία και ψηφιοποίηση
αρχειακού
υλικού,
υποστήριξη
ηλεκτρονικών
συστημάτων, υποστήριξη Μουσείου, συμμετοχή
εμψύχωση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΧΙΟΥ
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