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Τηλέφωνο: 6937116411 
Email: sofia.galani@aegean.gr 
Διεύθυνση: Βάρη, Σύρος 
 
Περίληψη 
12 χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορες θέσεις με κύρια απασχόληση τη σχεδίαση και 
υλοποίηση ιστοσελίδων. Χαρακτηριστικά η συνέπεια, η επιμονή και η δημιουργικότητα, η εξαιρετική 
διαχείριση χρόνου και το ομαδικό πνεύμα. 
 
Τεχνικά Προσόντα 
Άριστη γνώση: 

• Γλώσσες προγραμματισμού: HTML, CSS3, PHP 
• Βιβλιοθήκες & τεχνολογίες: jQuery, Bootstrap, LESS, Sass 
• Συστήματα βάσεων δεδομένων: Mysql 
• CMS & Frameworks: Wordpress, Joomla 
• Responsive design 

Πολύ καλή γνώση: 
• Γλώσσες προγραμματισμού: Javascript 
• CMS & Frameworks: Magento, Netvolution CMS 

Καλή γνώση: 
• Γλώσσες προγραμματισμού: C# 
• CMS & Frameworks: Angular Js 

Εμπειρία σε: 

• αρχιτεκτονική MVC, αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (OOP), UX design 
 

 Άριστη γνώση Adobe Photoshop 

 Λειτουργικά συστήματα: Windows, Mac OS 
 
Επαγγελματική Εμπειρία 
Σεπτέμβριος 2019 – Ιανουάριος 2021 
Web Developer 
Freelance 
Για έναμιση περίπου χρόνο εργάστηκα ως freelance προγραμματίστρια. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, σχεδίασα και ανέπτυξα αρκετές ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες. 
Τεχνολογίες: 

• HTML, CSS, Php, jQuery, Javascript, Php 
• Wordpress CMS, Joomla CMS 

Έργα: 
• Υλοποίηση δυναμικών ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας δημοφιλή συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS) 
 
Μάιος 2017 – Απρίλιος 2019 
Web Developer 
Χρυσός Οδηγός (Τμήμα Πληροφορικής) 
Εργάστηκα στην ομάδα Web του IT department του Χρυσού Οδηγoύ. Υπήρξα υπεύθυνη για την 
καθημερινή συντήρηση της ιστοσελίδας xo.gr, για την τακτική ενημέρωση του περιεχομένου και την 
επίλυση των σφαλμάτων frontend και backend. Ταυτόχρονα συμμετείχα σε μακροπρόθεσμα έργα που 
σχετίζονται με τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων τμημάτων και την ανάπτυξη νέων λειτουργιών της 
ιστοσελίδας xo.gr. 
Τεχνολογίες: 



 
 

 HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, Javascript, AngularJs, C# - razor syntax 

 Redis, mySQL 

 Netvolution CMS 

 Jira για διαχείριση εργασιών και συνεργασία 
Έργα: 

 Σελίδες Weather, Cinemas, Theaters, Freelisting, Services, About 
 
Απρίλιος 2016 - Απρίλιος 2017 
Web Developer 
Freelance 
Για ένα χρόνο εργάστηκα ως freelance προγραμματίστρια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
σχεδίασα και ανέπτυξα αρκετές ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες. Παράλληλα, 
εξοικειώθηκα με ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός web project, από την πρώτη επαφή με τον πελάτη μέχρι 
την δημοσίευση και τη μετέπειτα συντήρηση της ιστοσελίδας. 
Τεχνολογίες: 

• HTML, CSS, Php, jQuery, Javascript, Php 
• Wordpress CMS, Joomla CMS 

Έργα: 
• Υλοποίηση δυναμικών ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας δημοφιλή συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS) 
 
Αύγουστος 2010 – Μάρτιος 2016 
FrontEnd Developer – Υπεύθυνη του Production Department 
Clickmedia 
Ξεκίνησα ως junior developer στο Production, σταδιακά εξελίχθηκα και προάχθηκα στη θέση της 
επικεφαλής του τμήματος. Ήμουν υπεύθυνη για τη διαχείριση των έργων και την καθοδήγηση των 
υπόλοιπων προγραμματιστών για την υλοποίηση ιστοσελίδων και e-shops για εταιρίες σε όλη την 
Ελλάδα. 
Τεχνολογίες: 

• Html, Css, Javascript, MySql, Jquery, Php 
• Joomla CMS, WordPress CMS, Magento CMS 

Έργα: 
• Υλοποίηση δυναμικών ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας δημοφιλή CMS. 
• Υλοποίηση ιστοσελίδων συμβατών με φορητές συσκευές (responsive design) 

 
Σεπτέμβριος 2007 – Αύγουστος 2009 
FrontEnd Developer – Graphic Designer 
Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής 
Εργάστηκα ως προγραμματίστρια και σχεδιάστρια για τη ΜΚΟ ‘Βιοπολιτική’. Ήμουν υπεύθυνη για το 
σχεδιασμό προωθητικού υλικού και τη συντήρηση της ιστοσελίδας. 
Τεχνολογίες: 

• Html, Css, Photoshop, InDesign 
Έργα: 

 Σχεδιασμός εξωφύλλων για βιβλία, cd και αφισών για συνέδρια 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση σελίδων της ιστοσελίδας της ΜΚΟ 
 
Ιούνιος 2005 – Αύγουστος 2005 
Πρακτική Άσκηση  
Γεωπολιτικό Πάρκο Ανατολικού Αιγαίου “Πυθαγόρας” 
Ολοκλήρωσα την πρακτική μου άσκηση κάνοντας ψηφιακή καταγραφή των προσβάσιμων υποδομών για 
άτομα με ειδικές ανάγκες στο νομό της Σάμου. 



 
 

Τεχνολογίες: 
• GIS 

 
Εκπαίδευση 
PhD 2021 - παρόν 
Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
BSc & MSc 2009 
Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• Διπλωματική Εργασία: “Τρισδιάστατη αναπαράσταση της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας με τη 
χρήση συνθετικού χαρακτήρα” 

 
Ξένες Γλώσσες 
Άριστη γνώση Αγγλικών, βασική γνώση Γερμανικών 
 


