ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνεργάτες
Για την πράξη:
«Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ.) «∆ΥΘΕΣ»
H Αναπτυξιακή Εταιρία Β∆. Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ προτίθεται να συνάψει Σύµβαση µίσθωσης έργου µε
συνεργάτες που θα αφορούν στην υλοποίηση της παραπάνω πράξης, στο πλαίσιο του Τοµεακού Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού για την Π.Π. 20072013» µε την επιλογή πέντε (5) συνολικά στελεχών, ειδικοτήτων όπως αναφέρονται παρακάτω.
Η διάρκεια των συµβάσεων έργου θα είναι 12µηνη µε δυνατότητα παράτασης µέχρι το τέλος του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Η ενασχόληση των στελεχών
στο παραπάνω έργο θα αφορά σε δέσµη ενεργειών ή υπηρεσιών µε στόχο την υποστήριξη 100 ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων της γεωγραφικής
ενότητας των ∆ήµων Αµπελοκήπων-Μενεµένης, Κορδελιού - Ευόσµου και Παύλου Μελά, για να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή προηγουµένως σε
κατάρτιση.
Αναλυτικότερα οι προαναφερθείσες θέσεις θα αφορούν σε στελέχη όπως παρακάτω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/
∆ΡΑΣΗ

ΘΕΣΗ /
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/Συντονισµός
Ενεργειών ∆ιαχείρισης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ. /
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/Συντονισµός
Ενεργειών ∆ιαχείρισης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΕνηµέρωσηΕυαισθητοποίηση

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/∆ικτύωση

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/∆ικτύωση

∆ιαχειριστής ∆ικτύου

ΑΡ
ΙΘ
ΜΟ
Σ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οικονοµικών σπουδών.
Άδεια λογιστή – φοροτέχνη Α΄τάξης σύµφωνα µε το Π∆ 340/98 και
τις µετέπειτα τροποποιήσεις.

1

1

1

1

Κάτοχος πτυχίου κοινωνικών επιστηµών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
3ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, µετά το πέρας των
σπουδών σε διαχείριση Κοινοτικών προγραµµάτων υποστήριξης
ανέργων ως υπεύθυνος προγράµµατος.
Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Γνώση χειρισµού Η/Υ. Γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της
Ε.Κ και κατά προτίµηση της Αγγλικής γλώσσας
Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία, µετά το πέρας των
σπουδών σε θέµατα δηµοσιοποίησης-ευαισθητοποίησης στην
υλοποίηση συναφών Κοινοτικών Προγραµµάτων (επικοινωνία µε
δικαιούχους και ωφελούµενους, διοργάνωση ηµερίδων κλπ).
Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
3ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, µετά το πέρας των
σπουδών σε θέµατα επικοινωνίας διαδικτύου, χειρισµό –
ενηµέρωση τράπεζας πληροφοριών κλπ
Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 3ετής τουλάχιστον
επαγγελµατική εµπειρία, µετά το πέρας των σπουδών σε θέµατα
οργάνωσης – παρακολούθησης και τροποποίησης-βελτίωσης
παραµέτρων ιστοσελίδας του προγράµµατος (Πλατφόρµες
επικοινωνίας, συλλογή-ταξινόµηση πληροφοριών, δικαιώµατα
αναρτήσεων, προσβάσεις χρηστών κλπ).

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που θα ακολουθηθούν θα είναι τα παρακάτω:

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εµπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων
∆ηµοτικών και ∆ιαδηµοτικών
Επιχειρήσεων.

Εµπειρία σε συµβουλευτική υποστήριξη
ανέργων ή παροχή ΣΥΥ.

Εµπειρία σε θέµατα δηµοσιοποίησηςευαισθητοποίησης στην υλοποίηση
Κοινοτικών Προγραµµάτων που
αφορούν σε ανέργους και ΕΚΟ.

Εµπειρία σε θέµατα ∆ικτύωσηςδηµοσιοποίησης-ευαισθητοποίησης στην
υλοποίηση Κοινοτικών προγραµµάτων.

Εµπειρία σε θέµατα ∆ικτύωσηςδηµοσιοποίησης-ευαισθητοποίησης στην
υλοποίηση Κοινοτικών προγραµµάτων.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΑΕΙ-ΤΕΙ=1 ΜΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ=2 ΜΟΡΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ=3 ΜΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ = 1 ΜΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ = 2 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ = 2 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΩΡΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
0 ΜΟΡΙΑ - ∆ΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΕΙ∆ΙΚΗ
1 ΜΟΡΙΟ- ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
2 ΜΟΡΙΑ - ΜΕΤΡΙΟΣ
3 ΜΟΡΙΑ - ΚΑΛΟΣ
4 ΜΟΡΙΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
5 ΜΟΡΙΑ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αναγνώριση ισοτιµίας µε αντίστοιχο τίτλο ελληνικών εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος.

Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10.00΄π.µ.-13.00΄µ.µ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής
Εταιρίας Β∆. Θεσσαλονίκης σε τυποποιηµένο έντυπο µε συνηµµένο βιογραφικό σηµείωµα, 28ης Οκτωβρίου 148Β – 564 30 Σταυρούπολη ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anae@anae.gr υπόψη κ. Μπουτµπάρα ∆ηµητρίου, έως 20 Οκτωβρίου 2013.
Παπαδόπουλος ∆ιαµαντής
Πρόεδρος ∆Σ

