ΕΡΓΟ: «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα
επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας»

Αρ. πρωτ.: 339 / 26.04.2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αντικείμενο Πρόσκλησης :
Επιλογή Αναδόχου
για την ανάληψη
καθηκόντων
Υπεύθυνου
Φυσικού
Αντικειμένου για την υποστήριξη της
Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Επαγγελματιών
Θεσσαλονίκης
στην
υλοποίηση της Δράσης 16 «Συντονισμός και
διαχείριση έργου».
Αναθέτουσα Αρχή:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.Θ.
Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27
Τ.Κ.
546 24
Τηλ. 2310227390
FAX : 2310227390
Αρμόδιος : Κος Π.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Τόπος Διεξαγωγής:
Διαδικασία Διεξαγωγής Πρόσκλησης:

3/2013

Ισχύουσα νομοθεσία:

Γραφεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
με κριτήριο επιλογής τη συνεκτίμηση των
ακολούθων:
1. Τυπικά προσόντα υποψηφίου (τίτλος
σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος,
ξένες γλώσσες, κλπ).
2. Εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών
έργων.





Ν.2081/92
περί
Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας,
όπως
τροποποιήθηκε
από
το
Ν.3419/2005
Εσωτερικός
Κανονισμός
Λειτουργίας
της
Αναπτυξιακής
Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας

Προϋπολογισμός:
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Δικαίωμα συμμετοχής:

Συνολικό έργο 11.687,50 €(πλέον του ΦΠΑ)

Ο Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου θα
πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ
οικονομικής κατεύθυνσης και να έχει
εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3)
έργα που έχουν άμεση συνάφεια με το
συγκεκριμένο έργο, δηλαδή τον συντονισμό,
την παρακολούθηση και τη διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων με έμφαση
στην απασχόληση ή/και στην κατάρτιση.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει:


μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο
θεματικό
αντικείμενο
του
ανθρώπινου δυναμικού,



άριστη
γνώση
γλώσσας,



επαγγελματική
εμπειρία
τουλάχιστον
5
ετών
παρακολούθησης και διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων έργων στον
τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού,



πολύ καλή γνώση Η/Υ
εφαρμογών διαδικτύου,



πολύ καλή γνώση επεξεργασίας και
ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων με
χρήση Η/Υ,



πολύ καλή γνώση ισχύοντος
νομοθετικού
και
κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας του ΕΣΠΑ
2007-2013.

της

αγγλικής

και

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση
(αντίγραφα της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος μπορείτε να προμηθευτείτε
από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας
και από τους δικτυακούς τόπους
www.anaptixiaki-eeth.gr & www.eeth.gr )

Προθεσμία παράδοσης:

Έως τη λήξη του προγράμματος στις 31-122014

Ημερομηνία λήξης υποβολής των
προσφορών:

15 -05-2013 12:00 μμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.Ε.Θ
α.α.
Γρηγόριος Αμαξόπουλος
Αντιπρόεδρος

