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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ 
 
Έχοντας υπόψη 

- το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ 
- Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και τον 

κανονισμό προσλήψεων της εταιρείας  
- Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017  
- Την από 2  Μάιου 2018  σύμβαση για το ανατεθέν έργο  
 

Προκηρύσσει  

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Enhance the right to education and 
access to schooling for refugee children» που χρηματοδοτείται από το  
Foundation Open Society Institute (FOSI),   την πρόσληψη συνεργάτη 
πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονίστριας/ιστή του 
προγράμματος 
 

Περιγραφή Θέσης εργασίας: 

Η/ο Συνονίστρια/στής έχει ευθύνη του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης των δράσεων καθώς και της συγκέντρωσης του αρχείου από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και της τήρησης του σε ασφαλές μέρος, της 
συμπλήρωσης και αποστολής των αναφορών που απαιτούνται από το 
πρόγραμμα. Είναι υπεύθυνη/ος για την οργάνωση των ομάδων , για το σχεδιασμό 
των παρεμβάσεων, την εποπτεία των φορέων –εταίρων του προγράμματος. 
Επιπλέον, υποχρεούται να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί 
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για την παρακολούθηση του έργου. Είναι υπεύθυνη/ος για την καταγραφή των 
αναγκών της ομάδας και την μέριμνα για την κάλυψη αυτών. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
 
 Πτυχίο Ανώτατης σχολής στον τομέα των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και 
πολιτικών επιστημών ή διεθνών σχέσεων ή πτυχίο Οικονομικών ή πτυχίο σχετικό 
με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
 Προϋπηρεσία σε θέση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων 
(εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 5 ετών) 
 Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
προγραμμάτων που αφορούν σπουδαστές ή παιδιά  
 Εμπειρία σχεδιασμού και συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης, 
προστασίας και δημιουργικής απασχόλησης σπουδαστών /παιδιών 
 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
 Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
 Άριστη γνώση άλλης γλώσσας (προτιμητέα γνώση Γαλλικών ) 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των κοινωνικών, 

ανθρωπιστικών και πολιτικών επιστημών ή διεθνών σχέσεων ή πτυχίο 
Οικονομικών ή πτυχίο σχετικό με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

 Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
 Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της    

ομάδας 
 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας 
 Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά 
(Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της 
εμπειρίας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών 
και ουσιαστικών τους προσόντων - Πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της 
παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math  και έως την Παρασκευή 22 
Ιουνίου . 2018 (22/6/2018) και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί 
της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α. 
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