
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας προκειµένου να υλοποιήσει το Έργο: 
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" (το οποίο εκτελείται στα πλαίσια της 
Κατηγορίας Πράξεων 2.1.3.ε «Ενίσχυση και Εµπλουτισµός Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών» του  
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ 
ΙΙ – Γ΄ ΚΠΣ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός εξειδικευµένου 
στελέχους, το οποίο µε σύµβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει µέρος του ανωτέρου Έργου, µε το 
παρακάτω αντικείµενο και προσόντα: 

Α.  Τίτλος Θέσης: 
Ένας/Μία Βιβλιοθηκονόµος για βιβλιοθηκονοµική υποστήριξη στην ανάπτυξη και λειτουργία 
νέων ψηφιακών και online υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΠΘ στα πλαίσια του παραπάνω 
Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

Α1.  Αντικείµενο έργου: 
1. Συµµετοχή στην ανάπτυξη και επιµέλεια λειτουργίας online ψηφιακής τράπεζας υλικού για 

την υποστήριξη της εφαρµογής των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

2. Συµµετοχή στην ανάπτυξη και επιµέλεια λειτουργίας online υπηρεσίας επιλεκτικής διάθεσης 
της πληροφόρησης (online selective dissemination of information – SDI). 
Απαιτούµενα προσόντα: 

1.1 Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού) 
στο αντικείµενο της Βιβλιοθηκονοµίας και/ή της Επιστήµης Πληροφόρησης (Library 
and/or Information Science). 

1.2 Μεταπτυχιακός τίτλος (Μ∆Ε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή MA/MSc αντίστοιχης σχολής του 
εξωτερικού) στο αντικείµενο Βιβλιοθηκονοµίας και/ή της Επιστήµης Πληροφόρησης 
(Library and/or Information Science). 

1.3 Γνώση στρατηγικής ανάκτησης και αξιολόγησης online (Internet) πηγών. 
1.4 Γνώση βιβλιοθηκονοµικής επεξεργασίας ηλεκτρονικών πηγών (τοπικών και Internet). 
1.5 Καλή γνώση χειρισµού online βάσεων δεδοµένων και εργαλείων αναζήτησης πηγών 

στο ∆ιαδίκτυο. 
1.6 Καλή γνώση χειρισµού του λογισµικού πακέτου MS-Office σε περιβάλλον Windows. 
1.7 Καλή γνώση χειρισµού λογισµικών πλοήγησης στο διαδίκτυο και δια-δικτυακών 

εφαρµογών. 
1.8 Πολύ καλή γνώση και χειρισµό της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First 

Certificate). 
Επιθυµητά προσόντα: 

1.9  Εµπειρία στη διαχείριση ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού στο ∆ιαδίκτυο.      
1.10  Γνώση χειρισµού λογισµικών σχεδιασµού και διαχείρισης ιστοσελίδων.  
1.11  Εµπειρία εργασίας σε ακαδηµαϊκή/ές βιβλιοθήκη/ες. 
1.12  Γνώση γερµανικής ή/και γαλλικής ή/και ιταλικής γλώσσας.   
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Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγησή τους. Οι άρρενες 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι ενδιαφερόµενοι θα 
πρέπει να προσκοµίσουν ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Μεταµορφώσεως 2 & ∆ηµητριάδος, 4ος όροφος (γραφείο ∆13),      
Βόλος 383 33) µέχρι και τη ∆ευτέρα 5/12/2005 τα εξής δικαιολογητικά: 

1)   Αίτηση*  
2)   Βιογραφικό σηµείωµα (Ελληνικό – Αγγλικό)* 
3) Πιστοποιητικά σπουδών 
4) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν) 
5) Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν) 
 

* Σηµείωση: Τα δικαιολογητικά 1 και 2 είναι υποχρεωτικό να συνταχθούν µετά από 
ηλεκτρονική επεξεργασία σε τυποποιηµένα έντυπα (έντυπο αίτησης και φόρµα 
βιογραφικού σηµειώµατος) τα οποία διατίθενται: α) από τη Γραµµατεία της 
Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µέσω 
e-mail (secr@lib.uth.gr) και β) µέσω του δικτυακού τόπου (web site) της 
Βιβλιοθήκης του ΠΘ (URL: http://www.lib.uth.gr). Υποψηφιότητες που δε θα 
συνοδεύονται από αίτηση και βιογραφικό σηµείωµα συµπληρωµένα στα 
τυποποιηµένα έντυπα δε θα γίνονται δεκτές. 

Μετά την πρόσληψή τους οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκοµίσουν Αντίγραφο ποινικού µητρώου 
τύπου Α, ενώ οι άρρενες και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α. Οι υποψήφιοι που 
θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ηµεροµηνία 
και ώρα που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιµη 
µέρα και ώρα από 12.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 2421-074892 (κα. Χ. ∆ιβάνη ή κα. Χ. Βολιώτη). 

 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
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