Το Πάνηειο Πανεπιζηήμιο Κοινυνικών & Πολιηικών Δπιζηημών-ΔΛΚΔ για
ηην ςλοποίηζη ηος έπγος " ESPON-INTERSTRAT “ πος ςλοποιείηαι και
σπημαηοδοηείηαι από ηο Ππόγπαμμα ESPON 2013 ( TNA, Πποηεπαιόηηηα 4 )πποηίθεηαι να ζςνάτει ζύμβαζη ανάθεζηρ έπγος για πένηε (4) άηομα για ηην
ανηιμεηώπιζη έκηακηυν αναγκών ζσεηικών με ηα καηυηέπα έπγα και επγαζίερ :
1. Τεσνική και γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη ηος παπαπάνυ έπγος-επικοινυνία με ςπό
δέζμεςζη κενηπικούρ, πεπιθεπειακούρ και ηοπικούρ θοπείρ.
2. Σσεδιαζμόρ και ςλοποίηζη επιδεικηικών ενεπγειών και επιδεικηικού ςλικού και
ςλικού διάδοζηρ- ςλικού για ηο INTERSTRAT web portal
3. Σύνηαξη και παποςζίαζη μελέηηρ για ηιρ Σηπαηηγικέρ ολοκληπυμένηρ συπικήρ
ανάπηςξηρ ζηην Δλλάδα- ενηοπιζμόρ και ανάλςζη μελεηών πεπιπηώζευν
4. Οικονομική διασείπιζη ππογπάμμαηορ
Θέση 1 :
Απαιτούμενα προσόντα:





Πηςσίο ΑΔΙ ζηην Οικονομική και Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη
Γνώζη Η/Υ
Πποϋπηπεζία ζε γπαμμαηειακή/ηεσνική ςποζηήπιξη Ππογπαμμάηυν
Καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ

Θέση 2
Απαιτούμενα προσόντα:






Πηςσίο ΑΔΙ ζηην Οικονομική και Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη
Μεηαπηςσιακόρ Τίηλορ Σποςδών ζηην Αζηική και Πεπιθεπειακή Δπιζηήμη
Γνώζη Η/Υ
Καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ
Πποϋπηπεζία ζε μελέηερ και Ππογπάμμαηα πεπιθεπειακήρ και ηοπικήρ
ανάπηςξηρ

Θέση 3
Απαιτούμενα προσόντα:






Πηςσίο ΑΔΙ ζςναθέρ με ηο συπικό ζσεδιαζμό
Μεηαπηςσιακόρ Τίηλορ Σποςδών ζηον συπικό/πεπιβαλλονηικό ζσεδιαζμό
Γνώζη Η/Υ (Internet, Word, Excel)
Καλή γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ
Πενηαεηήρ ηοςλάσιζηον πποϋπηπεζία ζε μελέηερ και ππογπάμμαηα συπικού
ζσεδιαζμού

Θέση 4






Πηςσίο ΑΔΙ ζηην Οικονομική και Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη
Γνώζη Η/Υ
Καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ
Πενηαεηήρ ηοςλάσιζηον εμπειπία ζε σπημαηοοικονομική διασείπιζη
Δμπειπία ζε ηαμειακή διασείπιζη

Δικαιολογητικά προς σποβολή:
1.Aίηηζη.
2. Βιογπαθικό ζημείυμα.
3. Δπικςπυμένοςρ ηίηλοςρ ζποςδών (εθόζον ο ηίηλορ ζποςδών είναι από ηο
εξυηεπικό απαιηείηαι ιζοηιμία ).
4. Βεβαιώζειρ πποϋπηπεζίαρ ( ή Υπεύθςνη Γήλυζη ) .
5. Πιζηοποιηηικό ξένηρ γλώζζαρ (όπος αςηό απαιηείηαι) .
6. Πιζηοποιηηικό γνώζηρ πληποθοπικήρ
Τα δικαιολογηηικά ππέπει να καηαηεθούν ενηόρ δέκα ημεπών, ζηο ππυηόκολλο ηος
Διδικού Λογαπιαζμού Κονδςλίυν Έπεςναρ (ΔΛΚΔ) ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος
(ςπόγειο Γςάλινος Κηιπίος) από ηην ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ παπούζαρ
ππόζκληζηρ ζηην ιζηοζελίδα ηος ΔΛΚΔ.
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