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Περιγραφή  του  φορέα: 
Το  Centre  for  Robotics  βρίσκεται  στις  ιστορικές  εγκαταστάσεις  της  Ecole  Nationale  Supérieure  
des  Mines  de  Paris  (MINES ParisTech),  στην  καρδιά  του  κήπου  του  Λουξεµβούργου  στο  Παρίσι.  
Ιδρύθηκε  το  1783  µε  στόχο  να  µορφώνει  µηχανικούς πολύ  υψηλού  επιπέδου  και  ικανούς  να  
λύνουν  σύνθετα  προβλήµατα  σε  ποικίλα  πεδία  εφαρµογής.  Η  βιοµηχανικά προσανατολισµένη  
σηµαντική  ερευνητική  δραστηριότητα  της  MINES  ParisTech  την  κατατάσσει  πρώτη  στη  Γαλλία  
και  τρίτη στον  κόσµο  στη  χρηµατοδοτούµενη  έρευνα.  Η  MINES  ParisTech  είναι  ιδρυτικό  µέλος  
του  ParisTech,  το  οποίο  συνενώνει  τις 12  σηµαντικότερες  «Grandes  Ecoles  d’Ingénieurs»  και  
σχολές  µάνατζµεντ  του  Παρισιού.  Στο  Centre  for  Robotics  διεξάγεται έρευνα  στους  τοµείς  του  
έξυπνου  αυτοκινήτου,  των  συστηµάτων  αυτοµάτου  ελέγχου,  της  εικονικής  πραγµατικότητας,  της 
τεχνητής  νοηµοσύνης  και της  κινητής  ροµποτικής.  

Θέµα: 
Το  Centre  for  Robotics  της  MINES  ParisTech  δραστηριοποιείται  σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά  
προγράµµατα  που  στοχεύουν  στην αναγνώριση  χειρονοµιών  σε  πραγµατικό  χρόνο  σε  ποικίλους 
τοµείς εφαρµογών, όπως επαγγελµατική κατάρτιση, έξυπνο αυτοκίνητο, συνεργατική ροµποτική, 
ψηφιακά µουσικά όργανα κλπ.  Λόγω του στρατηγικού µοντέλου της MINES ParisTech και της 
εξαιρετικής σχέσης της µε τη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις γενικότερα, µεγάλος αριθµός 
προγραµµάτων προέρχεται απευθείας από τον ιδιωτικό τοµέα. 
Πρόσφατα, η MINES ParisTech δηµιούργησε το βιοµηχανικά προσανατολισµένο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Ειδίκευσης (ΜΠΕ) AIMove το οποίο υποστηρίζεται από Ακαδηµαϊκούς, Ερευνητικούς και 
Βιοµηχανικούς Ευρωπαϊκούς φορείς όπως, το  IRCAM  του Pompidou Centre (Γαλλία), το IDIAP 
Research Institute (Ελβετία), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κλπ. Το AIMove απευθύνεται 
όχι µόνο σε φοιτητές αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων που παρακολουθούν το πρόγραµµα. 
Στο  πλαίσιο  αυτό,  το  Centre for  Robotics,  σε  συνεργασία  µε  τη  Γαλλική  Πρεσβεία  στην  Αθήνα  
και  το  Ίδρυµα  Μποδοσάκη,  προκηρύσσει  µια  6-µηνη υποτροφία  για  µία  (1)  θέση  Project 
Manager για το ΜΠΕ AIMove. Ο υποψήφιος θα είναι το σηµείο επαφής για τους διδάσκοντες, φοιτητές ή 
στελέχη επιχειρήσεων και φορείς σύµπραξης του ΜΠΕ. Θα παρέχει µεταξύ άλλων συµβουλές και 
καθοδήγηση αλλά κυρίως θα είναι υπεύθυνος για οργανωσιακές δράσεις για το AIMove. O  Project 
Manager του AIMove θα είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ όλων συµµετεχόντων φορέων και θα 
εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του διπλώµατος αλλά και θα καλλιεργεί τους µελλοντικούς « leaders 
in movement engineering  ». Δραστηριότητες, όπως προσδιορισµός φορέων σύµπραξης, χρονικός 
σχεδιασµός των δράσεων, σχεδιασµός παραδοτέων και άλλες, εντάσσονται στα καθήκοντα του 
υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των κοινωνικών δικτύων και όλη τη 
δηµιουργία επικοινωνιακού υλικού για το ΜΠΕ. Τέλος,  ο  υποψήφιος  θα  πρέπει  να  είναι  
αυτόνοµος, προσανατολισµένος στη δουλειά  του και διαθέσιµος κάθε  φορά  που  οι ανάγκες  της  
δουλειάς  το απαιτούν. 

Προφίλ  υποψηφίου: 
Πτυχιούχος  ή  Διπλωµατούχος από ΑΕΙ. 

• Εξαιρετική  γνώση  αγγλικών  για  τη  συγγραφή  δελτίων τύπου.
• Εξαιρετική γνώση γαλλικών µε ιδιαίτερη έµφαση στα προφορικά.
• Ανεπτυγµένες δεξιότητες παρουσιάσεων αποτελεσµάτων σε εκδηλώσεις προώθησης.

Project manager for the Post-Master’s Degree AIMove «AI and Movement in 
Industries and Creation»



• Καλή  επικοινωνιακή  σχέση  µε  τους  συνεργάτες  της  οµάδας  αλλά  και  άλλων  οµάδων  του
εξωτερικού.

• Αποδεδειγµένη εµπειρία σε project management.

Πληροφοριακό  υλικό  και  αναφορές: 
• https://fr.linkedin.com/in/sotirismanitsaris

Παρακαλούνται  οι  υποψήφιοι  να  υποβάλλουν  α)  µονοσέλιδο  βιογραφικό  και  β)  επιστολή  
όπου  θα  περιγράφονται  τα κίνητρα  της υποψηφιότητάς τους και η συνάφεια της εµπειρίας τους 
µε την προκήρυξη.


