ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ως Συνδικαιούχος με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων του
έργου με τίτλο “Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους ηλικίας έως 29
Ετών στον κλάδο του Τουρισμού, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου, τις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007‐2013, προτίθεται να συνεργαστεί με 125 συμβούλους
επιχειρήσεων – Συνεργάτες με σύμβαση έργου, με αντικείμενο τη διαχείριση και υλοποίηση
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ανωτέρω έργου, οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν την επιστημονική γνώση επί των σχετικών θεμάτων και την απαιτούμενη εμπειρία.
Συγκεκριμένα προτίθεται να συνεργαστεί με:

Α) 15 Συμβούλους ως Μέλη των Επιτροπών Παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου
Τα μέλη της επιτροπής αναλαμβάνουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ελέγχων οι
οποίοι διασφαλίζουν την ορθή πρόοδο του Έργου συνολικά και των υποέργων, καθώς και
την αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων.

Παραδοτέα


Πρωτόκολλο παραλαβής των παραδοτέων του έργου

Απαραίτητα Προσόντα Συμβούλων:


Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης



10ετή επαγγελματική εμπειρία



Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών των χωρών‐μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Συνεκτιμώμενα Προσόντα:


Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα



Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 που ο Σύμβουλος δηλώνει ότι:
o

όλα τα στοιχεία είναι αληθή

o

πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης

o

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:
Ως αμοιβή του Συμβούλου ορίζεται το ποσό των € 5.000,_ (πέντε χιλιάδων ευρώ) κατά
μέγιστο, πλέον ΦΠΑ 23%.

Β) 50 Συνεργάτες
Οι Συνεργάτες αναλαμβάνουν τη στελέχωση κλιμακίων επιτόπιων ελέγχων – επιθεωρήσεων
– επαληθεύσεων της ορθής υλοποίησης των έργων

Παραδοτέα :


Συμπλήρωση Εντύπου Ελέγχου



Φωτογραφικό υλικό



Έκθεση αποτελεσμάτων – ευρημάτων ( εφόσον αυτά υπάρχουν)

Απαραίτητα Προσόντα Συνεργάτη:


Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AΕΙ‐ΤΕΙ)



Εναλλακτικά Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον 4 χρόνια
επαγγελματικής εμπειρίας σε Διοικητική θέση



Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή



Δυνατότητα ταξιδίων

Συνεκτιμώμενα Προσόντα:


Κατοχή ιδιωτικού μεταφορικού μέσου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα



Επικυρωμένα αντίγραφα σπουδών



Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας



Υπεύθυνη δήλωση περί εχεμύθειας

Αμοιβή:
Η αμοιβή του συνεργάτη ορίζεται σε 40€ ανά έλεγχο εντός περιμέτρου 100 χιλιομέτρων
από την διεύθυνση κατοικίας του, σε 60€ ανά έλεγχο για απόσταση άνω των 100
χιλιομέτρων.

Γ) 60 Συμβούλους επιχειρήσεων
Οι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν την παρακολούθηση και επίβλεψη της πρακτικής άσκησης
των ωφελουμένων.
Παραδοτέα :


Έκθεση απολογισμού για την πρακτική άσκηση

Απαραίτητα Προσόντα Συμβούλου:


Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης



10ετή επαγγελματική εμπειρία



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 στα σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:



Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 που ο Σύμβουλος δηλώνει ότι:

o

όλα τα στοιχεία είναι αληθή

o

πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης

o

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:
Η αμοιβή του Συμβούλου ορίζεται σε 40€ ανά επιχείρηση/ανά άτομο εντός περιμέτρου 100
χιλιομέτρων από την διεύθυνση κατοικίας του, σε 60€ ανά επιχείρηση/ανά άτομο για
απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων.

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.

