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«Meet your future»
Εξειδικευμένες θέσεις εργασίας σε ταχύτατα αναπτυσσόμενους κλάδους
υψηλής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις του gi-Cluster, mi-Cluster και si-Cluster

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τζούλια Φωκά:
j.phoca@corallia.org
210.63.00.776
www.corallia.org

Θετικό και αισιόδοξο μήνυμα ανάπτυξης για τη χώρα εκπέμπουν τρία
σημαντικά τεχνολογικά clusters στην Ελλάδα, το gi-Cluster, το mi-Cluster και το
si-Cluster που διοργανώνουν Ημέρες Καριέρας με στόχο την κάλυψη θέσεων
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, προσφέροντας απασχόληση σε ραγδαία
αναπτυσσόμενους τομείς υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Στο
επίκεντρο
των
σύγχρονων
τεχνολογικών
εξελίξεων
όπου
δραστηριοποιούνται το gi-Cluster (τεχνολογίες παιγνίων και δημιουργικού
περιεχομένου), το mi-Cluster (συστήματα και εφαρμογές νανο/
μικροηλεκτρονικής) και το si-Cluster (διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές)
έχουν προγραμματιστεί τρεις επιμέρους Ημέρες Καριέρας, με την υποστήριξη
του Corallia [www.corallia.org].
Εξειδικευμένες θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν με λεπτομέρεια τις περιγραφές των
ανοικτών θέσεων, τις εταιρείες που προσλαμβάνουν, καθώς και άλλες σχετικές
πληροφορίες στην πλατφόρμα Career Match-Making [www.corallia.org/careermatch-making.html]. Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα δίνεται η
δυνατότητα στους υποψηφίους να αναρτήσουν το βιογραφικό τους και να
δηλώσουν τη θέση εργασίας που τους ενδιαφέρει.
Απαιτείται προεγγραφή!
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή αλλά απαιτείται προεγγραφή στην πλατφόρμα.
Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
www.corallia.org/career-match-making.html.
Πότε και πού
si-Cluster Career Day: 22.05 | 10:00-14:00 @Athens InnoCenter
(www.corallia.org/si-cluster-career-day.html)

gi-Cluster Career Day: 22.05 | 16:00-20:00 @Athens InnoCenter
(www.corallia.org/gi-cluster-career-day.html)

mi-Cluster Career Day: 29.05| 10:00-14:00 @Patras InnoHub
(www.corallia.org/mi-cluster-career-day.html)

Πρόγραμμα
Σύντομες παρουσιάσεις των εταιρειών, για τις ευκαιρίες καριέρας που
προσφέρουν.
Επαγγελματικές συζητήσεις με εκπροσώπους εταιρειών, κατά τις οποίες οι
υποψήφιοι θα μπορούν να παρουσιάσουν εν συντομία το βιογραφικό τους.
Ενημερωτικές ξεναγήσεις στον εκθεσιακό χώρο του Athens InnoCenter και
Patras InnoHub, όπου εκτίθενται τα τεχνολογικά επιτεύγματα εταιρειών,
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σχετικά με το Corallia
Το Corallia είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία
ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα
παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό
σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του
οικοσυστήματος με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας.
Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και
συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής | www.mi-cluster.gr ), το si-cluster
(Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές | www.si-cluster.gr) και το gi-Cluster (Τεχνολογίες Παιγνίων και
Δημιουργικού Περιεχομένου | www.gi-cluster.gr), παράλληλα με τη διαχείριση και λειτουργία δύο κέντρων
καινοτομίας για τον κλάδο της μικροηλεκτρονικής, το Athens InnoCenter (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική) και το Patras
InnoHub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα). Επίσης, από το 2006 το Corallia, υλοποιεί το πρόγραμμα επιτάχυνσης της
νεανικής επιχειρηματικότητας ΥΕΑP! (Young Entrepreneurship Acceleration Programme).
Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ),
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC, Προγράμματος Πλαισίου για την Καινοτομία και την
Ανταγωνιστικότητα CIP, το πρόγραμμα Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation
Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
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