ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ως Δικαιούχος του έργου με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής
και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους του
Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-Διακίνησης και Συντήρησης αυτοκινήτων και Κατασκευών
Δομικών Υλικών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, το
οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
ΕΣΠΑ 2007-2013, προτίθεται να συνεργαστεί με 100 συμβούλους επιχειρήσεων, με σύμβαση
έργου, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επαγγελματικού
προσανατολισμού στους ωφελούμενους απολυμένους και ανέργους του Έργου.
Ειδικότερα, οι σύμβουλοι θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση από την ΕΕΔΕ για τη χρήση
Εργαλείου αξιολόγησης των ωφελουμένων. Kατόπιν θα οριστούν συναντήσεις με κάθε έναν
ωφελούμενο ξεχωριστά, διάρκειας το λιγότερο 45 λεπτών, ώστε να διερευνήσουν,
αναλύσουν, αξιολογήσουν και ταξινομήσουν πληροφορίες καθώς και εναλλακτικές
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους που σχετίζονται τόσο με τις ανάγκες και
προτιμήσεις των ωφελουμένων όσο και με τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.
Παραδοτέα (ανά ωφελούμενο):
 Έκθεση Απολογισμού Προσόντων
 Σχέδιο Κατάρτισης με προτεινόμενες θεματικές ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης
Απαραίτητα Προσόντα Συμβούλου:
 Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης
 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης ή/και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 Επαγγελματική εμπειρία ως εκπαιδευτής ή/και συντονιστής σε προγράμματα
κατάρτισης
 Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 που ο Σύμβουλος δηλώνει ότι:
1. όλα τα στοιχεία είναι αληθή
2. πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
3. δεσμεύεται, εφόσον επιλεγεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών,
πιστοποιήσεων και τυχόν βεβαιώσεων απασχόλησης και εμπειρίας) εντός 15
ημερών σε φυσικό φάκελο στα γραφεία της ΕΕΔΕ. Η μη προσκόμιση
κάποιου από αυτά θεωρείται λόγος ακύρωσης της αποδοχής.
Αμοιβή:
€ 40,_ ανά ωφελούμενο

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Έργου κ. Αθανάσιο Ρούλια στην
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα 11144,
Τηλέφωνο 210 2110221, 210 2110220
Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα (και συνοδευτική επιστολή, εάν επιθυμείτε),
στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyd@eede.gr
Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

