
Πρόσκληση ενδιαφέροντος Κ.Ο.Θ. για πρόσληψη Μουσικοπαιδαγωγού 
 

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 
Αρ. πρωτ. 1715 

 
Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµόν 9η/10-10-2017 συνεδρίαση 
του ∆.Σ.  
 

Απευθύνει 
 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού, ως 

«Υπευθύνου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών δράσεων της Κ.Ο.Θ.»  

 

Θέση: Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, µε αντικείµενο την επιµέλεια, κατάρτιση και 

συντονισµό των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Ορχήστρας, για την καλλιτεχνική 

περίοδο «Ιανουάριος-Ιούνιος 2018» (µε δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας). 

Τύπος Υπηρεσίας: Η παροχή των ανεξαρτήτων υπηρεσιών θα γίνει µε τιµολόγιο 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών κατά το διάστηµα Ιανουάριο µέχρι Ιούνιο του 2018 µε δυνατότητα 

παράτασης της συνεργασίας, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το Ε.Τ.Ο.Σ. 

Απασχόληση: Πλήρης απασχόληση στην έδρα του Φορέα.  

Αµοιβή: Η αµοιβή καθορίζεται στο µικτό ποσό των 6.500,00€ για το διάστηµα Ιανουάριο – 

Ιούνιο 2018. 

 

Προϋποθέσεις: 

• σπουδές που να έχουν σχέση µε τον τοµέα της µουσικοπαιδαγωγικής ή εργασιακή 

εµπειρία σε αντίστοιχο αντικείµενο 

• κατοχή πτυχίου πανεπιστηµιακών σπουδών 

• αγάπη για τη συµφωνική µουσική και γνώση ρεπερτορίου 

• εµπειρία µε τη µουσική πράξη και τον τρόπο λειτουργίας µιας συµφωνικής ορχήστρας  

• οργανωτικές ικανότητες 

• επικοινωνιακές δεξιότητες στις νεαρές ηλικίες 

• πολύ καλή γραπτή και επικοινωνιακή ικανότητα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η 

γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιµηθεί 

• καλή γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) 

παρουσιάσεις, γ) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και εµπειρία στη διαχείριση και 

επιµέλεια µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

Αρµοδιότητες:  

• κατάρτιση και συντονισµός όλων των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της 

Κ.Ο.Θ. 

• οργάνωση και υλοποίηση παραγωγής των δράσεων 

• σύνταξη προτάσεων χρηµατοδότησης 

• υποστήριξη επικοινωνίας προγραµµάτων 

• επίβλεψη και πιθανή συµµετοχή σε αυτές 

• αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών για την εκάστοτε δράση 

• απολογισµός και αξιολόγηση των προγραµµάτων 
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Υποβολή Αιτήσεων Συµµετοχής: 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει είτε µε κατάθεση της αίτησης έως και την 24η 

Νοεµβρίου 2017, ώρα 12:00 στα γραφεία της Κ.Ο.Θ. (Λεωφ. Νίκης 73, Τ.Κ. 546 22, 

Θεσσαλονίκη), είτε ηλεκτρονικά στο maria@tsso.gr .Και στις δύο περιπτώσεις µε την ένδειξη: 

«Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Κ.Ο.Θ.» 

 

 

Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει: 

1 ) Επιστολή αίτησης ενδιαφέροντος που να περιέχει: 

-  παραδείγµατα παρόµοιας εµπειρίας  

-  συνοπτική απάντηση στο ερώτηµα: «πώς φαντάζεστε τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά      

προγράµµατα µιας συµφωνικής ορχήστρας του σήµερα» 

2) Βιογραφικό 

3) Συστατικές επιστολές - εάν υπάρχουν 

 

 

Από τους ενδιαφερόµενους που θα υποβάλλουν βιογραφικό, θα επιλεγούν από τη ∆ιοίκηση 

της Κρατική Ορχήστρας Θεσσαλονίκης τρείς (3) υποψήφιοι, από τους οποίους θα ζητηθεί η 

υποβολή αναλυτικών και κοστολογηµένων σχετικών προτάσεων, στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων που θα δοθούν από τη ∆ιοίκηση της Ορχήστρας, από την οποία θα υπάρξει 

πλήρης ενηµέρωση και θα δοθούν τυχόν αναγκαίες διευκρινήσεις.  

 

Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόµενοι στα τηλέφωνα: 2310. 

257900 πατώντας (1) ή (6). 
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