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Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 16)

Αθήνα, 29/11/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη δύο (2) Συμβάσεων
Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση του
Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση στη Θεσ/νίκη (2
συμβάσεις) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης
Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης
εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ
αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής
πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς
και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης
στον άξονα ΛΑΠ»
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 27/11/2018 απόφαση του ΔΣ
αυτού, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και
ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ
αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και
συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα
προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών
(ΛΑΠ)»,
προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα για
τις θέσεις των Επιστημονικών Συνεργατών – Συμβούλων. Ειδικότερα:
Για τις θέσεις των Επιστημονικών Συνεργατών - Συμβούλων που θα στελεχώσουν το
Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη με στόχο την
παροχή εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής
σε ανέργους καθώς και την ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών προς τους ανέργους
στο σύνολο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Υποέργο 1) ορίζονται τα εξής :
1. Αντικείμενο Συμβάσεων:
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Οι επιστημονικοί συνεργάτες θα παρέχουν τις παρακάτω εργασίες, όπως αυτές
αποτυπώνονται στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ 3 και ΠΕ 4 της απόφασης υλοποίησης με ίδια
μέσα του Υποέργου 1 :
 Οργάνωση και συντονισμό των εξ αποστάσεως και δια ζώσης ενεργειών
πληροφόρησης και συμβουλευτικής στην ανωτέρω περιφέρεια και την
προώθηση των γενικών όσο και των ειδικών στόχων του έργου (ΠΕ 3, ΠΕ 4)
 Συμμετοχή στη σύνταξη πληροφοριακών και συμβουλευτικών κειμένων προς
τους ανέργους (ΠΕ 3)
 Διερεύνηση των αναγκών των ανέργων για την καλύτερη υποστήριξη των
αναγκών τους (ΠΕ 3, ΠΕ 4)
 Διερεύνηση του κοινωνικού κι επαγγελματικού προφίλ των ανέργων (ΠΕ 3, ΠΕ
4)
 Τήρηση αρχείου πάσης φύσεως προϊόντων ως υλικά τεκμηρίωσης στο πλαίσιο
υλοποίησης των εξ αποστάσεως και δια ζώσης ενεργειών πληροφόρησης και
συμβουλευτικής (ΠΕ 3, ΠΕ 4)
 Συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων των πακέτων εργασίας ΠΕ 3 και ΠΕ
4, όπως αναλύονται στην απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1
 Οργάνωση της εξατομικευμένης έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς
ανέργους στην εν λόγω περιφέρεια, μέσω της επεξεργασίας υποβληθέντων
ερωτημάτων στα ζητήματα που τους αφορούν (ΠΕ 3)
 Την υλοποίηση δια ζώσης ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής και ομαδικών
εργαστηρίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς ανέργους (ΠΕ 3, ΠΕ 4)
 Συνεργασία με έντυπα μέσα ενημέρωσης και ιστοσελίδες ενημερωτικού
χαρακτήρα, στην περιφέρεια Κεντ. Μακεδονίας, για τη λειτουργία της στατικής
πληροφόρησης και συμβουλευτικής μέσω επίκαιρων δημοσιευμάτων (ΠΕ 3)
 Διασύνδεση με την μονάδα παροχής υπηρεσιών προς εργαζόμενους στη Βέροια
2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
2.α. Απαιτούμενα προσόντα:









Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος
αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στον κλάδο των
κοινωνικών, πολιτικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Ειδίκευσης στο πεδίο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και
πολιτικών επιστημών.
Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
τουλάχιστον ενός (1) έτους από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση
συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας ή/και της συμβουλευτικής
υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην
απασχόληση ή/και της υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού H/Y στα αντικείμενα α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στους δήμους του νομού Θεσσ/νίκης
Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε). Για
τον τρόπο εγγραφής στο Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε αναλυτικές οδηγίες περιγράφονται στο
Παράρτημα της πρόσκλησης (παράγραφος IV).

Το έργο απαιτεί επιτόπια παρουσία στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης
τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα, προκειμένου οι επιστημονικοί συνεργάτες
να οργανώσουν και να υλοποιήσουν τις εξ αποστάσεως και δια ζώσης ενέργειες
πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς τους ανέργους, να συμμετέχουν στην
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παρακολούθηση του έργου και να λαμβάνουν μέρος στις συσκέψεις της αντίστοιχης
ομάδας έργου στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι προβλεπόμενες εργασίες τους,
όπως αναλύονται στα Πακέτα Εργασίας της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου 1. Επιπλέον απαιτείται η δυνατότητα μετακίνησης στους νομούς της
περιφέρειας υλοποίησης του έργου για την ανάπτυξη των υποστηρικτικών
ενεργειών προς τους ανέργους. Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνουν ότι δύνανται να παρέχουν την
ανωτέρω απαιτούμενη διαθεσιμότητα τόσο ως προς τη δυνατότητα μετακίνησης
στις περιφέρειες υλοποίησης του έργου όσο και ως προς την επιτόπια παρουσία
στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Θεσ/νίκης.
2.β. Επιθυμητά προσόντα






Τεκμηριωμένη εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα πλέον του ενός
(1) έτους από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα
πεδία της αγοράς εργασίας ή/και της συμβουλευτικής υποστήριξης του
ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην απασχόληση ή/και της
υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Τεκμηριωμένη εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στην παροχή
υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που
απευθύνονται σε νέους εκτός δομών απασχόλησης, κατάρτισης,
εκπαίδευσης (NEET’s).
Τεκμηριωμένη εμπειρία στο συντονισμό ή/και σχεδιασμό και οργάνωση
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με θέματα ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης.

3. Παραδοτέα:







Αρχείο ωφελουμένων και διεκπεραιωμένων αιτημάτων - ερωτημάτων.
Αρχείο συνταχθέντος πληροφοριακού υλικού.
Αρχεία καταγραφής ενεργειών ατομικών συνεδριών και ομαδικών
εργαστηρίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής, όπως αυτές θα
υλοποιηθούν στο εξειδικευμένο κέντρο προώθησης της απασχόλησης στην
περιφέρεια Κεντ. Μακεδονίας.
Αρχεία καταγραφής της λειτουργίας του εξειδικευμένου κέντρου
προώθησης της απασχόλησης στην περιφέρεια Κεντ. Μακεδονίας.
Διμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικής
οργάνωσης και παρακολούθησης του έργου.

4. Διαδικασία Αξιολόγησης
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα διενεργήσει
Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ
μέρους του Δ.Σ. του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, η
οποία θα βαθμολογηθεί όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.
Η βαθμολόγηση των επιθυμητών κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 έως
10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον Πίνακα που ακολουθεί.

Κωδ.

1

2
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Βαρύτητα

Περιγραφή

Επιθυμητά Προσόντα
Τεκμηριωμένη εμπειρία στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
πλέον του ενός (1) έτους από
τη λήψη του πτυχίου, που
τελεί σε άμεση συνάφεια με
τα πεδία της αγοράς εργασίας
ή/και της συμβουλευτικής
υποστήριξης του ανθρώπινου
δυναμικού και της προώθησης
στην απασχόληση ή/και της
υλοποίησης ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης.
Τεκμηριωμένη εμπειρία στον
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
στην παροχή υπηρεσιών
Συμβουλευτικής και
επαγγελματικού
προσανατολισμού που
απευθύνονται σε νέους εκτός
δομών απασχόλησης,
κατάρτισης, εκπαίδευσης
(NEET’s).

(αi)
100%

30%

Βαθμολόγηση (Bi)

Τεκμηριωμένη εμπειρία πλέον του ενός (1)
έτους έως τρία (3) έτη, βαθμολογείται με
πέντε (5) μονάδες.
Τεκμηριωμένη εμπειρία άνω των τριών (3)
ετών, βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

25%

3

Τεκμηριωμένη εμπειρία στο
συντονισμό ή/και σχεδιασμό
και οργάνωση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων σχετικά με
θέματα ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης.

25%

4

Συνέντευξη

20%

Βαθμολογείται ο/η υποψήφιος/α μόνο σε
περίπτωση που διαθέτει επαγγελματική
εμπειρία στην ομάδα των Neets με 10
μονάδες.

Βαθμολογείται ο/η υποψήφιος/α μόνο σε
περίπτωση που διαθέτει τεκμηριωμένη
στο συντονισμό ή/και σχεδιασμό και
οργάνωση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
σχετικά με θέματα ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης με 10 μονάδες.
Γενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας
(επικοινωνιακή δυνατότητα και διάθεση
συνεργασίας): 3 μονάδες το μέγιστο.
Επαλήθευση
γενικής
και
ειδικής
συγκρότησης
(επιστημονικής
και
εμπειρικής) μέσω στοχευμένης συζήτησης:
4 μονάδες το μέγιστο.
Διαθεσιμότητα/διάθεση επένδυσης στη
θέση εργασίας, δυνατότητα άμεσης
ανταπόκρισης, δυνατότητα μετακίνησης
στην περιφέρεια υλοποίησης του έργου: 3
μονάδες το μέγιστο.

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το
άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου)
Α = Σ(ai*Bi)
όπου
ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον
ανωτέρω πίνακα
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Βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του
ανωτέρω πίνακα
Οι δύο (2) συμβάσεις έργου που θα συναφθούν με βάση τα όσα ανωτέρω
αναλυτικά ορίζονται θα περιέχουν κοινούς όρους σχετικά με τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης και την αμοιβή των αντισυμβαλλόμενων. Ειδικότερα :


Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:

Η Σύμβαση που θα συναφθεί για τον κάθε επιστημονικό συνεργάτη – σύμβουλο
θα είναι διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αξιολόγησης
έως το τέλος της Πράξης.


Αμοιβή:

Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε δέκα χιλιάδες εννιακόσια
εξήντα επτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (10.967,44€) πλέον ΦΠΑ για κάθε
Επιστημονικό Συνεργάτη – Σύμβουλο. Στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι
τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. Στο ως άνω ποσό, δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν
έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση
του έργου τους. Σε περίπτωση ανανέωσης, κατόπιν αξιολόγησης, το ποσό που θα
καταβληθεί ως αμοιβή για το χρονικό διάστημα της ανανέωσης, θα υπολογιστεί
σύμφωνα με το προϋπολογισμένο ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης.
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Η αναλυτική
βαθμολογία και ο φάκελος κάθε υποψήφιου/φιας αποτελούν προσωπικό δεδομένο
και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
(http://www.inegsee.gr/). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι
υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη
της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις
οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.
Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2018
(ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) και ώρα 14.00 σε κλειστούς φακέλους την
υποψηφιότητά τους, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:
α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής.
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
γ. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων
και επιθυμητών προσόντων
- αριθμημένα και
- σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:
ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
2ος όροφος
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ –ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ» [Αρ. Προκήρυξης: 5000945-(16)]
της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με
κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και του Υποέργου 1 « Λειτουργία
των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής
πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς
και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης στην απασχόληση
στον άξονα ΛΑΠ»
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω
δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των
υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Περί Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών
προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των
υποψηφίων.
Προθεσμία κατάθεσης φακέλου υποψηφιότητας
Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 10 Δεκεμβρίου
2018 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα
γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαλτούμα Ε.
(τηλ. 210-3327770), ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr).

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ:

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος Μόνιμης Κατοικίας

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.Ταχυδρομείου
(Εmail):

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ΑΡ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΣΗ

5000945
(16)

Επιστημονικός Συνεργάτης-Σύμβουλος για τη στελέχωση του Εξειδικευμένου Κέντρου
Προώθησης στην Απασχόληση στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Τίτλος Πτυχίου
Πανεπιστήμιο
2. Τίτλος Μεταπτυχιακού
Πανεπιστήμιο

3. Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον ενός (1) έτους από τη λήψη του
πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας ή/και της συμβουλευτικής
υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην απασχόληση ή/και της υλοποίησης
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
ΝΑΙ ⎕

ΟΧΙ ⎕
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4. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
ΝΑΙ ⎕

ΟΧΙ ⎕

5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού H/Y στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΝΑΙ ⎕

ΟΧΙ ⎕

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης
ΝΑΙ ⎕

ΟΧΙ ⎕

7. Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε).
ΝΑΙ ⎕

ΟΧΙ ⎕

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα πλέον του ενός (1) έτους από
τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας
ή/και της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης
στην απασχόληση ή/και της υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
Τεκμηριωμένη εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στην παροχή υπηρεσιών
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που απευθύνονται σε νέους
εκτός δομών απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης (NEET’s)

Τεκμηριωμένη εμπειρία στο συντονισμό ή/και σχεδιασμό και οργάνωση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων σχετικά με θέματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Τεκμηριωμένη εμπειρία πλέον του ενός (1) έτους έως τρία (3) έτη

⎕

Τεκμηριωμένη εμπειρία άνω των τριών (3) ετών

⎕

Μη τεκμηριωμένη εμπειρία

⎕

Τεκμηριωμένη εμπειρία

⎕

Μη τεκμηριωμένη εμπειρία

⎕

Τεκμηριωμένη εμπειρία

⎕

Συνημμένα δικαιολογητικά
1.

Έντυπο της αίτησης υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο

2.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3.

Αντίγραφο πτυχίου

4.

Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου

5.

Αντίγραφα αποδεικτικών - βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας

6.

Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης αγγλικής γλώσσας

7.

Αντίγραφα γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης

8.
9.

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η διαθεσιμότητα και παρουσία στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Θεσσαλονίκης τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερομηνία:

….. /…. / 2018

Ο – Η Αιτ…..

(Υπογραφή)

Σημειώστε το είδος των
δικαιολογητικών με Χ
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Παράρτημα
I.

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί
από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
II.

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ.
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως
αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 1 Π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.δ. 50/2001 » (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α΄», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του
αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική
γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα
αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται
η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
III.


ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται από: Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας ,
Συμβάσεις εργασίας ή έργου, Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (π.χ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ).
 Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί
ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
προσκομίζει :
Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου, στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε
ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του
υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και
ο επιστημονικός υπεύθυνος.
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Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την πρόσκληση βασικό τίτλο σπουδών.
IV.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕ
(Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε).
Οι υποψήφιοι, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών
και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ –ΜΕΣΙΝΕ, καλούνται να εγγραφούν σε αυτό
επισκεπτόμενοι τους ακόλουθους ιστότοπους www.mesine.gr ή στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ www.inegsee.gr , στο πεδίο «Προσκλήσεις-Διαγωνισμοί».

