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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προηγμένα υλικά για δέσμευση υδραργύρου (Advanced materials for
mercury capture)»με ΕΥ τον κ. Σκόδρα Γεώργιο, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1)
σύβασης έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης:

Α. Με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου.
Μοντελοποίηση και προσομοίωση, και τεχνικο-οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της διεργασίας
δέσμευσης υδραργύρου με προηγμένα υλικά. Οξείδωση υδραργύρου από τα ροφητικά υλικά-
Θερμοδυναμική ανάλυση. Πιλοτικές δοκιμές ροφητικών υλικών. Αναγέννηση ροφητικών υλικών και
δοκιμές έκπλυσης. Οικονομική ανάλυση της ολοκλήρωσης της διεργασίας ρόφησης υδραργύρου σε
μονάδες παραγωγής ενέργειας»

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:
 Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι.
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Καλή γνώση και χρήση Η/Υ
 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σε συναφή αντικείμενα και συγκεκριμένα:

 Μαθηματική μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών δέσμευσης
υδραργύρου

 Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία πιλοτικών μονάδων για περιβαλλοντικές
τεχνολογίες

Επιθυμητά προσόντα:
 Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα κατεύθυνσης Μηχανικού
 Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας, πρωτοβουλία και

αποτελεσματικότητα.

Η αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 8.794,50 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%).

Η επιλογή των καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη και
εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων. H διεξαγωγή των συνεντεύξεων των
υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα πραγματοποιηθεί στις 15/09/2014

Η παραλαβή της αναλυτικής πρόσκλησης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο
σύμβασης και η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων το αργότερο
μέχρι 12/09/2014 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κ.
Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

Ο προϊστάμενος της Γραμματείας του ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Γεώργιος Κωνσταντάς
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