
ΦΟΡΕΑΣ Τίτλος Θέσης Περιγραφή θέσης Επιθυμητά Προσόντα Αμοιβή/Μήνα
Διάρκεια ΠΑ (3 ή 

6 μήνες)

Επιθυμητή 

χρονική περίοδος 

για την εκτέλεση 

της ΠΑ

Ονοματεπώνυμο 

Επόπτη Φορέα
Email Επόπτη Φορέα

Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας

Διεύθυνση 

Εγκαταστάσεων Φορέα 

όπου θα απασχοληθεί 

ο/η φοιτητής/ήτρια

Cytech

 (1 θέση) Developer

Looking for 'final-year' students, with a maximum 

of 2 pending courses for their degree, for 6-month

placement and permanent work place potential. 

Relevant Qualifications & Experience: - Java

(JavaEE/JakartaEE/Quarkus) - Web Development 

(Vue.js, HTML, CSS, Javascript) - Mobile 

Development using

Flutter - Databases (PostgreSQL).

Ομαδικο πνευμα & Επικοινωνιακες 

δεξιοτητες

- Αριστο επιπεδο Αγγλικής γλωσσας

- Να μην υπαρχουν εκκρεμοτητες σε 

μαθηματα, πτυχιακες κτλ καθως 

επιθυμουμε τη διατηρηση της θεσης

(οχι μονο για 6 μηνες)

500 ευρώ/μήνα 6 μηνες τουλάχιστον ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ hr@cytech.gr 2810-314127

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΚΡΗΤΗΣ (ΙΤΕ)

INTERMEDIA 

(2 θέσεις)

Μηχανικός Λογισμικού 

(Software Engineer)

Ο Μηχανικός Λογισμικού σχεδιάζει, αναπτύσσει, 

εγκαθιστά και υποστηρίζει εφαρμογές (web, rich-

client ή mobile), services και πληροφοριακά 

συστήματα αξιοποιώντας 

tools/platforms/frameworks στην αιχμή της 

τεχνολογίας ακολουθώντας μεθοδολογίες Agile. Ο 

υποψήφιος θα ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης 

λογισμικού της INTERMEDIA και θα συνεργάζεται 

με συναδέλφους μηχανικούς λογισμικού, 

αναλυτές, project managers καθώς και με τους 

τελικούς χρήστες. Ο υποψήφιος για το ρόλο αυτό 

θα αναπτύξει επικοινωνιακές, οργανωτικές, 

αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες, και θα 

αποκτήσει πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών (LOB).

Multi-Tier, Object Oriented Design & 

Development για enterprise class 

applications.  • Αgile μεθοδολογίες και 

πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού 

(Scrum, Extreme Programming, 

Kanban). • Design Patterns (π.χ. 

MVVM ή MVC), SOLID Principles, 

Object-Relational Mapping, Unit 

testing, Responsive Design, SPA. • 

Web Technologies: XML, JSON, HTML, 

CSS, JavaScript, jQuery, Ajax και Web 

Servers: IIS ή Apache. • .NET 

Framework, C#, ASP.NET, Visual Studio 

• Σχεδιασμός & administration 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων • 

Version Control Systems και Issue 

Tracking Systems • Πολύ καλή γνώση 

της Αγγλικής γλώσσας

230 ευρώ/μήνα κατ’ 

ελάχιστον – με προοπτική 

αύξησης αναλόγως 

προσόντων και εμπειρίας 

τα οποία θα αξιολογηθούν 

κατά την αρχική 

συνέντευξη.

3 ή 6 μήνες  με 

περαιτέρω προοπτική 

μακροχρόνιας 

πρόσληψης.

Χωρίς χρονικό 

περιορισμό
Ιωάννης Κακουδάκης hr@intermedia.com.gr

2810.261440,

 6973695369
Εφόδου 32, Ηράκλειο Κρήτης

Infosector 

(2 θέσεις)

Business software 

programmer/consultant

Trainee programmer/consultant familiar with Databases 

(SQL Server/Oracle etc) java, javascripts, applets & 

servlets to join our team for the support/deployment & 

prosthetic development of ERP/CRM systems.

Στοιχειώδη εξοικείωση στα 

παραπάνω. Προτιμώνται φοιτητές που 

εχουν πάρει κατ επιλογήν μαθήματα 

σχετικά με τα οικονομικά & το 

management επιχειρήσεων. 

Και όρεξη για hands on experience!!!

230 ευρώ/μήνα. 3  μήνες
Χωρίς χρονικό 

περιορισμό
Γιώργος Βασιλάκης  vassilakis@infosector.gr  2810327452 Φιλελλήνων 8 Ηράκλειο.

Kosmos Inteligent 

Systyem and Services

  (KISS Inteligence)

 (2 θέσεις)

Σχεδιασμός Βάσεων 

Δεδομένων και 

ανάπτυξη εφαρμογών 

WEB

Η θέση αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων 

διαδραστικών εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στα πλαίσια αναπτυξιακών 

εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

α) τον σχεδιασμό και ανάπτυξη Βάσεων 

Δεδομένων

β) την ανάπτυξη WEB εφαρμογών για την παροχή 

αυτών των Βάσεων στο ευρύ κοινό.

Γνώσεις στον σχεδιασμό και ανάπτυξη 

Βάσεων Δεδομένων και την ανάπτυξη 

WEB εφαρμογών για την παροχή 

αυτών των Βάσεων στο ευρύ κοινό

230 ευρώ/μήνα.

<Το συμφωνητικό θα 

υπογραφεί για τρεις 

μήνες και αν υπάρξει 

συμφωνία για 

μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα θα 

υπογραφεί νέο 

συμφωνητικό μετά το 

πέρας του 

διαστήματος των 3 

πρώτων μηνών>

Χωρίς χρονικό 

περιορισμό
ΒΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ kiss.systems.aman@gmail.com 6932312832 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

mailto:hr@cytech.gr
mailto:hr@intermedia.com.gr
mailto:kiss.systems.aman@gmail.com


Χρυσούλα Διαμάντα 

Πολιουδάκη και ΣΙΑ ΕΕ

 (1 θέση)

Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών.

Κρυπτογράφηση αρχείων και βάσης δεδομένων.

Οργάνωση υπολογιστών.

Ψηφιοποίηση Δεδομένων Αρχείου.

Γνώση υπολογιστών 350 ευρώ/μήνα 

<Το συμφωνητικό θα 

υπογραφεί για τρεις 

μήνες και αν υπάρξει 

συμφωνία για 

μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα θα 

υπογραφεί νέο 

συμφωνητικό μετά το 

πέρας του 

διαστήματος των 3 

Χωρίς χρονικό 

περιορισμό

Χρυσούλα Διαμάντα 

Πολιουδάκη 
xpol36@otenet.gr 

6974030517,

 2831026670

Κωνσταντινουπόλεως 18, 

Ρέθυμνο

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ eTOURISM 

ΜΟΝ ΙΚΕ 

(1 θέση)

Προγραμματιστής 

Εφαρμογών Etourism

Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαχείρισης Αφιξεων-

Αναχωρήσεων σε Σταθμους Μεταφορών - Λιμάνια
Java <230 ευρώ/μήνα> 3 ή 6 μήνες

Χωρίς χρονικό 

περιορισμό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΙΤΑΔΑΚΗΣ spitad@mcbs.gr 

2810 391227,

6937 057151

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΚΡΗΤΗΣ-ΤΚ 70013, ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

ΒΟΥΤΩΝ,

NEUROLINGO

 (1 θέση)

Προγραμματισμός 

Εφαρμογής chatbot

Aνάπτυξη Εφαρμογής chatbot για ταξιδιωτική 

πληροφόρησης
Java, python <230 ευρώ/μήνα> 3 ή 6 μήνες

Χωρίς χρονικό 

περιορισμό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΙΤΑΔΑΚΗΣ  v.spitadakis@neurolingo.gr  

2812 391227,

6937 057151

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΚΡΗΤΗΣ-ΤΚ 70013, ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

ΒΟΥΤΩΝ,

Netmechanics 

(1 θέση)
Web Developer <230 ευρώ/μήνα> 3 ή 6 μήνες

χωρίς χρονικό 

περιορισμό
Γεώργιος Μαραβέλας hr@netmechanics.gr 

2810320530 -

6984610594

Σόλωνος 23, Φορτέτσα 

Ηρακλέιου Κρήτης, 71409

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΑΕ

(2 θεσεις)

Front End 

Developer/Web 

Designer

Front end Developer/Web Designer.  Οι πρακτικά 

ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν στον 

σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων 

και εφαρμογών με χρήση των τεχνολογιών 

JAVASCRIPT(Libraries/Frameworks), PHP, 

HTML, CSS. Θα εκτιμηθούν γνώσεις 

γραφιστικών προγραμμάτων. Οι γνώσεις 

τους θα εφαρμοστούν σε πραγματικό 

εργασιακό περιβάλλον και σε συνεργασία 

με την υπόλοιπη ομάδα πληροφορικής 

(front end & back end) 

Βασικές γνώσεις των τεχνολογιών 

JAVASCRIPT, PHP, HTML, CSS.

Καλή κατανόηση των βασικών αρχών 

του web design.

Γνώση αρχών responsive και mobile-

first design.

Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 

ADOBE (Photoshop, Illustrator, XD)

Ομαδικό πνεύμα.

Οργανωτικές ικανότητες.

230 ευρώ/μήνα κατ’ 

ελάχιστον

Το συμφωνητικό θα 

υπογραφεί για τρεις 

μήνες με σκοπό την 

μονιμη συνεργασία 

στο μέλλον

2021-2022 ANNA ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ds@eco.gr  2810 529000
Greekferries Club, Κουνάβων 

33, 71304, Ηράκλειο

Smathi (1 θέση)
Προγραμματισμός και 

Intetnet Of Things(IOT)

Η Smathi καλεί τους φοιτητές του τμήματος 

“Επιστήμης Υπολογιστών” να χρησιμοποιήσουν τις 

γνώσεις τους και να προγραμματίσουν τις IoT 

συσκευές της και όχι μόνο. Στα τέσσερα χρόνια 

λειτουργίας της, η Smathi έχει αναθέσει σε 

φοιτητές του τμήματος “Επιστήμης Υπολογιστών” 

την επίλυση ουσιαστικών προβλημάτων κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Με τον 

τρόπο αυτό, οι φοιτητές απέκτησαν εμπειρία σε 

προβλήματα πραγματικών συνθηκών, ενώ 

παράλληλα είδαν τους κώδικές τους να 

αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο. Οι φοιτητές 

θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία "git", 

προκειμένου να δημιουργήσουν με 

αποτελεσματικό τρόπο κώδικα, τόσο σε ατομικά 

όσο και σε ομαδικά έργα. Τα προγράμματα που θα 

συγγράψουν θα είναι σε γλώσσα Javascript (σε 

nodejs) για την δημιουργία API και διαδραστικού 

γραφικού περιβάλλοντος, γλώσσα C++ για τον 

προγραμματισμό των “Arduino” που 

χρησιμοποιούν οι συσκευές, ενώ επίσης θα 

επεξεργαστούν και βάσεις δεδομένων. Στα 

παραπάνω, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή και με 

sub-GHz ασύρματα δίκτυα, τα οποία οι συσκευές 

χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους.Τα έργα που θα ανατεθούν στους φοιτητές 

δεν θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όλα τα 

παραπάνω, αλλά θα είναι ανάλογα των δεξιοτήτων 

τους και των επιθυμιών τους κατόπιν συνεννόησης

Git, C/C++, Javascript, html, css, mysql, 

linux
230 ευρώ/μήνα 6 μηνες

Χωρίς χρονικό 

περιορισμό
Κωνσταντίνος Λουκάκης konstantinos@smathi.com 6937471635

Επιστημονικό και 

Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 

(στο ΙΤΕ) Ν. Πλαστήρα 100 

Βούτες Ηρακλείου 

mailto:xpol36@otenet.gr
mailto:spitad@mcbs.gr
mailto:hr@netmechanics.gr
mailto:ds@eco.gr
mailto:konstantinos@smathi.com

