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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επιλογή συνεργατών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)
στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος
CLLD / LEADER του ΠΑΑ 2014-2020
Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ιονίου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α., “Ιόνιος Αναπτυξιακή”,
σύμφωνα με την αριθμ. 143 / 2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει
ότι προτίθεται να συνεργαστεί και να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την
κάλυψη αναγκών στα πλαίσια του νέου «τοπικού προγράμματος CLLD /LEADER του ΠΑΑ
2014-2020».
Ειδικότερα, οι Συμβάσεις με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν θα είναι ετήσιες με
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του παραπάνω προγράμματος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
 κάτοχοι τίτλου σποδών ΤΕ/ΠΕ των ακόλουθων ειδικοτήτων:
1. Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανολόγων Μηχανικών,
2. Γεωπόνων, Γεωλόγων, Βιολόγων,
3. Νομικών
ή
 απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
ειδικοτήτων:

ή

μετα-Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

των

ακόλουθων

1. Γραμματέων,
2. Βοηθών λογιστή,
3. Πληροφορικής
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα γραφεία της Εταιρίας “Ιόνιος Αναπτυξιακή”, όμως στις
περιπτώσεις παροχής επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων της Εταιρίας, το ανατιθέμενο
έργο μπορεί να εκτελείται από απόσταση και/ή στον τόπο υλοποίησης των έργων και των
δράσεων του Τοπικού Προγράμματος.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα:


να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,



να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα,



για τις ειδικότητες ΤΕ/ΠΕ οι υποψήφιοι να κατέχουν πτυχίο / δίπλωμα Ελληνικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από
το ΔΟΑΤΑΠ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται,



για τις ειδικότητες των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή τίτλο σπουδών Ιδρύματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ)
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να έχουν καλή γνώση χρήσης Η/Υ, επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων,
διαδυκτίου.

Επιθυμητά προσόντα:


να έχουν εκπαιδευτική ή ερευνητική
συγχρηματοδοτούμενων έργων,



να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν).

ή

εργασιακή

εμπειρία

στη

διαχείριση

Οι υποψήφιοι:
1. Θα αξιολογηθούν αρχικά με βάση τα προσόντα τους. Στη συνέχεια θα κληθούν από την
Εταιρία για συνέντευξη. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ιονίου Αναπτυξιακής και την υπογραφή της Σύμβασης
Συνεργασίας.
2. Θα εκπαιδευτούν από τα Στελέχη της Ιονίου Αναπτυξιακής για τις διαδικασίες
διαμόρφωσης της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
CLLD, στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και στο σύστημα διαχείρισης της
ποιότητας της Εταιρίας.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, καλούνται να
υποβάλλουν κλειστό Φάκελο Συμμετοχής, ο οποίος να περιέχει Βιογραφικό σημείωμα του
υποψηφίου και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, στα Γραφεία της
Ιονίου Αναπτυξιακής, Μαχαιράδο Ζάκυνθος, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την Παρασκευή
31-03-2017 και ώρα 14:00.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο
πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και να
πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από
τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες: κα Διονυσία Βυθούλκα / Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Ιονίου Αναπτυξιακής,
τηλ. 26950-43931 εσ. 108
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ιονίου Αναπτυξιακής,
(www.ioniosanaptixiaki.gr)
και
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Ζακύνθου
(www.zakynthos.gov.gr/) , απ’ όπου μπορούν να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι.
Ζάκυνθος 06-03-2017
Για την Αναπτυξιακή Νοτίου Ιονίου –
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Νικόλαος Τσίπηρας

Πρόεδρος Δ.Σ.
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