ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η SBOING.net, καινοτόμα εταιρεία στο χώρο των Συστημάτων Συνεργατικής Πλοήγησης, με έδρα στα Διαβατά
Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να στελεχώσει τις δύο παρακάτω θέσεις ειδικότητας:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ #1: (κωδ.:DVC1)
Ψηφιακές υλοποιήσεις Ιδεατών Νομισμάτων (Digital Virtual Currencies, DVC), που θα περιλαμβάνουν την
ανάπτυξη API (application programming interface) και web‐services, για δεπαφές και ασφαλή
διαλειτουργικότητα μεταξύ DVC, με έμφαση σε θέματα ασφάλειας ως προς την υλοποίηση και χρήση τους.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Πτυχίο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (με 5 έτη ερευνητική εμπειρία από τη λήψη του ΜΔ), ή Διδακτορικό
 Εξειδίκευση στην ανάπτυξη λογισμικού, με έμφαση στην ανάπτυξη ασφαλών επικοινωνιακών πρωτοκόλλων
και προγραμματιστικών διεπαφών (API)
 Ανάλυση και ανάπτυξη λογισμικού σε C/C++, Java, Python, PHP, .ASP, κλπ.
 Υλοποίηση επικοινωνιακών πρωτοκόλλων ασφάλειας και κρυπτογραφίας
 Ανάπτυξη web‐services, API, διαχείριση και υλοποίηση εφαρμογών με χρήση PostgreSQL/MySQL RDBMS και
SQL
 Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών και διαχείρισης σε περιβάλλοντα MS‐Windows και Linux
 Επιθυμητές γνώσεις ανάπτυξης web εφαρμογών και services με χρήση javascript, servlets, DHTML, AJAX, PHP,
κλπ.
 Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα μικροπληρωμών, e‐συναλλαγών, ψηφιακών νομισμάτων και ανοιχτού
λογισμικού.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ #2: (κωδ.:GRF1)
Ανάπτυξη και υλοποίηση σε iOS / Android / WinP8 O.S. τεχνολογίας ψευδοτυχαίας σύνθεσης γραφικού
περιβάλλοντος πλοήγησης σε 3D, που θα περιλαμβάνει τη γραφική σύνθεση διαφόρων μορφών γεωγραφικού
περιβάλλοντος, όπως αστικό, ημιαστικό, θάλασσας, βουνών, δασών, κλπ., συνδυάζοντας τυχαίες ακολουθίες
αντικειμένων και πληροφορία από τον χάρτη (π.χ. υψόμετρο, δεδομένα χρηστών, κλπ.).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Πτυχίο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ΤΠΕ
 Εξειδίκευση στο σχεδιασμός και την ανάπτυξη 3D graphics και arcade games
 Ανάλυση και ανάπτυξη λογισμικού σε C/C++, Java
 Υλοποίηση εφαρμογών (mobile apps) για iOS / Android / WinP8
 Επιθυμητή γνώση συστημάτων GIS (format χαρτών, κλπ.)
 Επιθυμητές γνώσεις ανάπτυξης web εφαρμογών / services με javascript, DHTML, AJAX, PHP, RDBMS, SQL, κλπ.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις να είναι άνεργοι, δηλ.:
• είτε θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ,
• είτε θα πρέπει να μην έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο
6μηνο από την ημερομηνία της πρόσληψης και να μην έχουν συνάψει σύμβαση έργου ή παροχής
υπηρεσιών, η οποία να είναι σε ισχύ.
Η εταιρεία προσφέρει εργασία σε ένα περιβάλλον τεχνολογικά προηγμένο και δυναμικά εξελισσόμενο, με
ετήσιες αποδοχές 24.000–30.000 ευρώ, αναλόγως προσόντων (μικτές, ετήσιες αποδοχές μαζί με τις εργοδοτικές
εισφορές), με σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον 2 έτη.
Επικοινωνία: info@sboing.net
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