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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ*
*αναμένεται η έγκριση απόφασης υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα
Ο Συντονιστής Εταίρος, «e-Leaders Συμβουλευτική Ο.Ε.», της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«ΑΡΤΤΑΑ», λαμβάνοντας υπόψη το Εγχειρίδιο Διαδικασιών, προβαίνει στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού για τις ανάγκες του τοπικού
σχεδίου

δράσης

με

τίτλο

«Αρχή

Τοπικής

Τουριστικής

Ανάπτυξης

&

Απασχολησιμότητας» και κωδικό MIS 380062 που έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή
Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ», στα πλαίσια της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση
της

πρόσβασης

στην

Απασχόληση»,

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Αντικείμενο Έργου/ Παραδοτέα: Ο απασχολούμενος θα αναλάβει τα καθήκοντα του
Υπεύθυνου

Οικονομικού

Αντικειμένου

και

τη

σύνταξη

επιχειρηματικών

σχεδίων.

Χρονική Διάρκεια Έργου: Η χρονική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία
έγκρισης υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.
Απαιτούμενα Προσόντα-Κριτήρια:


Πτυχίο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό



Άριστη Γνώση Αγγλικών



Γνώση Χρήσης Η/Υ



Κάρτα Ανεργίας

Η εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο είναι επιθυμητή.
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Η Αμοιβή ορίζεται με βάση την με αριθμ. πρωτ. 4601/304/12-03-2012 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά την εξέταση των βιογραφικών των υποψηφίων (τα οποία
θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά / αποδεικτικά) και τη
συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
από τους υποψηφίους απασχολούμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από δύο (2) αντίγραφα
του βιογραφικού σημειώματος και δύο (2) αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών /
αποδεικτικών (πτυχία, εμπειρία, διακρίσεις, κ.λπ.)

σε εσώκλειστο φάκελο μέχρι

την

23/02/2013 και ώρα 11:30 π.μ. στη διεύθυνση Παπαβασιλείου 9, ΤΚ 47100, Άρτα.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Εταίρου
Ονοματεπώνυμο
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