Η Exelia Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη στον χώρο της τεχνολογίας, της μάθησης,
της επικοινωνίας, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την προσφορά καινοτομικών
λύσεων που πολλαπλασιάζουν και αξιοποιούν τις δυνατότητες των πελατών της στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Στα πλαίσια του έργου Games2Train που έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”,
αναζητά έναν/μία:

Ερευνητή / Έμπειρο Σύμβουλο (κωδ: Res2-0913)
Το έργο Games2Train επικεντρώνει αφ’ ενός στον εντοπισμό των αναγκών για κατάρτιση στον ελληνικό
και ευρωπαϊκό χώρο με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη
μίας καινοτόμου μεθοδολογίας κατάρτισης βασισμένη στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών
διακλαδούμενων σεναρίων, καθώς και σχετικού περιεχομένου.
Προφίλ θέσης:
• Ανάπτυξη αναφορών και παρουσιάσεων με καθαρή δομή, που στηρίζονται σε εμπεριστατωμένα
επιχειρήματα και δεδομένα και χαρακτηρίζονται από σαφήνεια.
• Συγγραφή αναλύσεων και μελετών με ευκρινή προσανατολισμό και βασισμένες σε στοιχεία,
ανάπτυξη ερευνητικών μεθοδολογιών, διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών.
• Κατανόηση των προαπαιτούμενων και των εξαρτήσεων για την ανάπτυξη των παραδοτέων των
έργων και της αναγκαιότητας τα αποτελέσματα να απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό-στόχο και
να εξυπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες.
• Σχεδιασμός και συντονισμός μεθοδολογιών συλλογής δεδομένων και διεξαγωγής ερευνών.
• Συνεργασία με την διοίκηση της εταιρείας και αλληλεπίδραση με ένα σύνολο από διαφορετικούς
εργαζόμενους και δραστηριότητες.
• Γενικότερη συμβολή στην ανάπτυξη παραδοτέων του έργου Games2Train.
Προφίλ υποψηφίου:
• Διδακτορικό δίπλωμα στις Θετικές ή Εφαρμοσμένες ή Κοινωνικές Επιστήμες ή συναφή
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό
αντικείμενο του έργου, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του μεταπτυχιακού
τίτλου.
• Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής έκφρασης στα Αγγλικά και στα Ελληνικά.
• Οργανωτικές δεξιότητες για την σωστή διαχείριση του χρόνου και την ολοκλήρωση των
αρμοδιοτήτων μέσα από προτεραιότητες.
• Ευελιξία στην ανάληψη αρμοδιοτήτων, αλλά και μεταβολών που θα προκύψουν στις συνθήκες της
εργασίας.
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ιδιαίτερα ικανοποιητικές αποδοχές με την εγγύηση της συγχρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.
• Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης.
• Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
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