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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 ⎕

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

ΟΧΙ ⎕
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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

⎕

Σημειώστε το είδος των
δικαιολογητικών με Χ

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)
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