ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΑ KAI ∆ΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η Οµάδα για την In Silico Ογκολογία (www.in-silico-oncology.iccs.ntua.gr) του Εργαστηρίου
Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών, του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου
Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥΕΜΠ), ενδιαφέρεται για την πλήρωση µίας θέσης ερευνητικής εργασίας, µε σύµβαση έργου,
στα πλαίσια της υλοποίησης ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων.
Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή της πολυεπίπεδης/πολυκλιµακωτής υπολογιστικής
προσοµοίωσης του καρκίνου και της in silico ογκολογίας. Οι υποψήφιοι µπορεί να είναι
διπλωµατούχοι ή διδάκτορες Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών ή
διπλωµατούχοι/διδάκτορες άλλων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Πληροφορικής µε
ειδίκευση στις Τεχνολογίες Λογισµικού.
Θα επιλεγούν υποψήφιοι χωρίς άλλες σπουδαστικές, επαγγελµατικές ή ακαδηµαϊκές
υποχρεώσεις έτσι ώστε να µπορέσουν να αφοσιωθούν αποκλειστικά στις ερευνητικές
δραστηριότητες της οµάδας. Το ύψος της αµοιβής θα προσδιοριστεί ανάλογα µε την
επιστηµονική εξειδίκευση και την εµπειρία των υποψηφίων. Το ενδεχόµενο εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής για µη κατόχους διδακτορικού διπλώµατος στα παραπάνω πλαίσια θα
εξεταστεί κατά περίπτωση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την εφαρµογή των τεχνολογιών λογισµικού στο
χώρο της in silico (υπολογιστικής) Ιατρικής και Βιολογίας.
Συγκεκριµένα, η θέση εργασίας αφορά στους εξής βασικούς άξονες:
•

•

Ανάπτυξη
υπολογιστικών
συστηµάτων
αποθήκευσης
και
διαχείρισης
ογκοπροσοµοιωτικών
µοντέλων
και
αντίστοιχων
πολυκλιµακωτών
ιατρικών/βιολογικών δεδοµένων (σχεδιασµός και υλοποίηση σχετικών λογισµικών
υποδοµής και διεπιφανειών χρήστη).
Σχεδιασµός, υλοποίηση και έλεγχος της αρχιτεκτονικής σύνθετων συστηµάτων
λογισµικού τα οποία θα προσλαµβάνουν, θα αποθηκεύουν και θα επεξεργάζονται
ετερογενή και πολυδιάστατα βιοϊατρικά δεδοµένα, θα εκτελούν σχετικούς
υπολογιστικούς κώδικες σε συστήµατα υψηλής υπολογιστικής απόδοσης (clusters, grid,
cloud κλπ.) και θα οπτικοποιούν τα αποτελέσµατα παρέχοντας εξόδους σε µορφές
φιλικές προς το χρήστη.

Επιθυµητές γνώσεις/εµπειρία
•

Εκτεταµένες γνώσεις επιστήµης υπολογιστών.

•

Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα ειδικές γνώσεις/εµπειρία σε: relational databases
(e.g. MySQL, PostgressSQL), web application technologies (e.g. AJAX,
Javascript, PHP, Python), NoSQL databases (MongoDB), virtualization and
cloud computing, C++/Matlab/SBML/Java programming, Semantics and
Ontologies (e.g. MarkUp Languages, RDF, OWL, Triple Stores, SPARQL).

Πρόσθετα Επιθυµητά χαρακτηριστικά
• Αναλυτική και συνδυαστική ικανότητα.
• Ικανότητα συνεργασίας σε διεθνές και διεπιστηµονικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντοµότερο δυνατό το βιογραφικό τους
σηµείωµα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gestam@central.ntua.gr και dimdio@esd.ece.ntua.gr
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