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4. Web Design & Social Media Marketing 
 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αναζητεί έναν ενθουσιώδη φοιτητή που θα αναλάβει την 
ευθύνη για την δημιουργία και σχεδιασμό περιβάλλοντος εργασίας  χρήστη και καλλιτεχνικού 
σχεδιασμού καλαίσθητων ιστοσελίδων που θα συμβάλλει στην ανανέωση των σχεδιαστικών 
υπηρεσιών του ΕΠΠ. Ο φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να μετατρέπει τα απαιτούμενα σε 
interaction flows και artifacts, μετατρέποντάς τα σε όμορφα, διαισθητικά και λειτουργικά 
σχέδια. 

Αρμοδιότητες: 

 Επικοινωνία με συνεργάτες για εύρεση επικαιροποιημένου περιεχομένου των 
innovation hubs και φωτογραφικό υλικό 

 Σχεδιασμός νέων templates για την χρήση τους στα websites των innovation hubs του 
ΕΠΠ με γραφιστικά εργαλεία  

 Τροποποίηση των τελικών σχεδίων σύμφωνα με τα σχόλια συνεργατών και δικτύου 
 Σύλληψη πρωτότυπων ιδεών σχεδιασμού ιστοσελίδων 
 Δημιουργία wireframes, storyboards, user flows, process flows και site maps για την 

επικοινωνία της αλληλεπίδρασης και των σχεδιαστικών ιδεών 
 Καθιέρωση και προώθηση οδηγιών, καλύτερων πρακτικών και προτύπων σχεδιασμού  
 Σχεδιασμός και προώθηση mailing campaigns 
 Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

 Δικαίωμα τυπικής πρακτικής άσκησης  
 Ικανότητα δημιουργικής και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων 
 Τυπική γνώση HTML, CSS και JavaScript για γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων 
 Συνεχής ενημέρωση για τις τελευταίες διαδικτυακές τάσεις, τεχνικές και τεχνολογίες 
 Τυπική γνώση CMS (WordPress, Joomla κλπ.)  
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (ικανότητα έκφρασης σε γραπτό & προφορικό 

λόγο)                     
 

Δεξιότητες 

 Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης χρόνου 
 Προθυμία, πρωτοβουλία, προσοχή στη λεπτομέρεια 
 Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα 
 Εργασία σε ομάδα 

 

Το Επιστημονικό Πάρκο προσφέρει 

 Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων  
 Δημιουργία επαγγελματικού δικτύου  
 Συνεχή εκπαίδευση  
 Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον  

 
 

Πληροφορίες  - Αποστολή Βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο internships@psp.org.gr κάνοντας αναφορά στον Κωδικό Θέσης 
Πρακτικής: PSP_WebD 


