ΦΟΡΕΑΣ

Τίτλος Θέσης

KNOSSOS 3D (1 θέση)

Εξυπηρέτηση Πελατών
σε KNOSSOS 3D
EXPERIENCE

Α. Ψεγιαννάκης - Α. Καραλιάς
Ο.Ε.
Software Engineer
Intern
Logicea (1 θέση)
https://www.logicea.com/

Χατζόπουλος Γεώργιος
Υπηρεσίες Ανάπτυξης
Πακέτων Λογισμικού
Stonewave (1 θέση)

Cytech (1θέση)
www.cytechmobile.com

ΚΕΚ Επιμελητηρίου
Ηρακλείου (1 θέση)

INTERMEDIA (2 θέσεις)

Περιγραή θέσης

Το κύριο αντικείμενο της θέσης είναι η εξυπηρέτηση
πελατών της επιχείρησης. Το κύριο καθήκον του
φοιτητή/ήτριας είναι η παράδοση και παραλαβή
τεχνολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

Be a member of an agile team and work with business
domain experts to acquire your very first job experience.
You’ll find out what digital transformation is all about... ●
Have the chance to write and view JVM based (Java / Kotlin)
code for backend systems that drive web and mobile
application ● Have the chance to write and view code for
Single Page Applications (SPA) using the ReactJS framework ●
Develop hands-on experience with data processing. Don’t
care if data is coming in batches or in streams. Solutions are
around the corner... ● Discover the meaning of Software
Version Control, Continuous Delivery and Project
Methodology. It’s nice to work with others... ● Associate with
the rare species of Designers and DevOps Engineers. They are
around to help you...

You don’t need to have much but the following are a
good start: ● Studies in Computer Science/Information
Technology or any other relevant field ● Excellent written
and verbal communication skills in Greek and English ●
230 ευρώ/μήνα κατ’
Strong interest in software technology and new
programming paradigms (Java, Kotlin and Javascript are ελάχιστον
fine) ● Analytical and methodical approach with
attention to detail ● High learning agility and continuous
improvement mindset ● Team player spirit and good
interpersonal skills

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)

Website Administrator
and Developer IT
assistant
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
Μηχανικός Λογισμικού ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της INTERMEDIA
και θα συνεργάζεται με συναδέλφους μηχανικούς
(Software Engineer)
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).

Αμοιβή/Μήνα

Από 300 ευρώ/μήνα

Γνώση PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript

WEB DEVELOPERS

Developer

Επιθυμητά Προσόντα

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

Διάρκεια ΠΑ (3 ή 6
μήνες)

3 ή 6 μήνες

Επιθυμητή χρονική
περίοδος για την
εκτέλεση της ΠΑ

Ιούλιος ή Οκτώμβριος

Ονοματεπώνυμο
Επόπτη Φορέα

Γιάννης Ι. Βισκαδούρος

Email Επόπτη Φορέα

viskadouros@gmail.com

<Το συμφωνητικό θα
υπογραφεί για τρεις
μήνες και αν υπάρξει
ΑΠΟ 1/6/2021 ΕΩΣ
συμφωνία για
μεγαλύτερο χρονικό
ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (31/10 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
διάστημα θα υπογραφεί Ή 31/12)
νέο συμφωνητικό μετά το
πέρας του διαστήματος
των 3 πρώτων μηνών>

m.giannarou@logicea.com

230 ευρώ/μήνα κατ’
ελάχιστον

<Το συμφωνητικό θα
υπογραφεί για τρεις
μήνες και αν υπάρξει
συμφωνία για
Χωρίς χρονικό
μεγαλύτερο χρονικό
περιορισμό
διάστημα θα υπογραφεί
νέο συμφωνητικό μετά το
πέρας του διαστήματος
των 3 πρώτων μηνών>

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

gchatz@stonewave.net

230 ευρώ/μήνα

6 μηνες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

hr@cytech.gr

<230 ευρώ/μήνα>

3 ή 6 μήνες

Χωρίς χρονικό
περιορισμό

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

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ

Ιωάννης Κακουδάκης

katharak@katartisi.gr

hr@intermedia.com.gr

Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

6947309465

Διεύθυνση
Εγκαταστάσεων Φορέα
όπου θα απασχοληθεί
ο/η φοιτητής/ήτρια

Οδός Αγίας Λαύρας, αρ. 33,
Ηράκλειο Κρήτης.

211 0121880
(παρακαλούνται όσοι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
επιθυμούν να
επικοινωνήσουν με
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 136,
την εταιρεία να
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΚ 71305
απευθυνθούν μέσω
email)

2310221500

2810-314127

2810302733

2810.261440,
6973695369

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑ 1,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
(ΙΤΕ)

Σχολή: Ικάρου & Αρχιμήδους 1,
Αλικαρνασσός

Εφόδου 32, Ηράκλειο Κρήτης

Smathi (1 θέση)

ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε. (1 θέση)

PROACTIVE Α.Ε (1 θέση)

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
Προγραμματισμός και δημιουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο κώδικα, τόσο σε
Intetnet Of Things(IOT) 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

Πληροφορική

ΙΤ Assistant

Daily tasks include the following:

Antyxsoft Συστήματα
Πληροφορικής ΙΚΕ
www.antyxsoft.com

Infosector

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

DevOps Engineer

▪Public / Private cloud virtualization
▪Systems & network monitoring
▪1st level support of 365▪Ansible / Azure / Kubernetes
scripting.

Παραμετροποίηση/Υλοποίηση (deployment) & προσθετική
ανάπτυξη λογισμικού επιχειρηματικών εφαρμογών. Ο
εκπαιδευόμενος θα ασκηθεί στη χρήση βάσεων δεδομένων
(SQL SERVER) καθώς & στα εργαλεία παραμετροποίησης &
προσθετικής ανάπτυξης (scripting languages, Java, Javascipt,
VB, web services) τα οποία διαθέτουν οι πλατφόρμες
ERP/CRM που εκπροσωπεί η Infosector.

Απαραίητητα Προσόντα
▪Microsoft Windows Servers
▪TCP/IP
▪Firewalling
▪DNS
▪Active Directory
▪Virtualization
▪Microsoft 365
▪Backup procedures
Προαιρετικά :
▪VoIP
▪Linux
▪Scripting
▪Monitoring/Alerting
▪Containers/Aunsible/Jenkins/Kubernetes/Zabbix
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

6 μηνες

Χωρίς χρονικό
περιορισμό

Κωνσταντίνος Λουκάκης

konstantinos@smathi.com

6937471635

Επιστημονικό και Τεχνολογικό
Πάρκο Κρήτης (στο ΙΤΕ) Ν.
Πλαστήρα 100 Βούτες
Ηρακλείου

<230 ευρώ/μήνα>

3 ή 6 μήνες

Χωρίς χρονικό
περιορισμό

Τζωρτζακάκης Αλέξανδρος

atzortzakakis@aegeansolutions.co
m

2810344554

Μιλάτου 14, 71202, Ηρακλειο
Κρήτης

230 ευρώ/μήνα
κατ΄ελάχιστον

3 ή 6 μήνες

Χωρίς χρονικό
περιορισμό

Μπουνάκης Νικόλαος

Info2@proactive.com.gr

2810-360814

Λεωφόρος Δημοκρατίας 97,
Ηράκλειο

230 ευρώ/μήνα
κατ΄ελάχιστον

<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

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΝΕΛΗ

nmoysiadou@antyxsoft.com

2310811834

Αδριανουπόλεως3 , Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη. 55133

230 ευρώ/μήνα.

3 μήνες

Μάϊος – Ιούλιος ή
Σεπτέμβριος –
Νοέμβριος.
Κατα προτίμηση & όχι
αποκλειστικά.

Γιώργος Βασιλάκης

vassilakis@infosector.gr

2810327452

Φιλελλήνων 8 Ηράκλειο.

