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ΠΛΗΡΩΗ  ΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   

ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

 

Απαραίτητα προςόντα: 
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ςπουδϊν οικονομικισ κατεφκυνςθσ 
• Προχπθρεςία τουλάχιςτον 2 ετϊν ςε οικονομικι διαχείριςθ 

χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων (εκνικϊν, ευρωπαϊκϊν, 

ςυγχρθματοδοτοφμενων κ.λπ.) 

• Γνϊςεισ κατάρτιςθσ και τιρθςθσ προχπολογιςμϊν. 
• Καλι γνϊςθ αγγλικϊν. 
• Άριςτθ γνϊςθ χριςθσ Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χριςθ υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
• Γνϊςεισ Γενικισ Λογιςτικισ. 

 
Απαραίτητεσ δεξιότητεσ που θα ςυνεκτιμηθοφν ςτη ςυνζντευξη: 

• Ικανότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και ομαδικό πνεφμα. 
• Αναλυτικι ςκζψθ και ανεπτυγμζνεσ οργανωτικζσ ικανότθτεσ. 
• Προςαρμοςτικότθτα και αποδοτικότθτα υπό ςυνκικεσ πίεςθσ. 

 

υνεκτιμημζνα προςόντα: 
• Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασΜεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν Δίπλωμα 

οδιγθςθσ 
• Εκελοντικι εργαςία 

 
Καθήκοντα: 

• Παρακολοφκθςθ του οικονομικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου.  
• Επικοινωνία με τον Διαχειριςτι  του ζργου Συλλογι, επεξεργαςία και ζλεγχο 

των οικονομικϊν δεδομζνων.  
• ‘Ελεγχοσ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν του ζργου.  
• Παρακολοφκθςθ τθσ απορρόφθςθσ του προχπολογιςμοφ του ζργου.  

• Διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν και οικονομικϊν υποκζςεων του ζργου.  
• Συνεργαςία με το λογιςτιριο, ςυμβολι ςτθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ του 

ζργου. Κατάκεςθ μθνιαίων αναφορϊν (report) και όλων των απαιτοφμενων 
ενεργειϊν ςτο χρθματοδότθ. 

• Παρουςία ςε κάκε οικονομικό ζλεγχο του ζργου και ζγκαιρθ αποςτολι 
επιπροςκζτων ςτοιχείων και τεκμθριωτικϊν δελτίων 
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Ώρεσ απαςχόληςησ (εβδομαδιαίωσ): 40 
Οι ενδιαφερόμενεσ/οι καλοφνται να αποςτείλουν μζςω email ςτο 
 ergasia@nestoras-amke.org ζωσ τθν 5/4/2021 ςτισ 17:00, τα κάτωκι, με τίτλο 
«Προκήρυξη για τη θζςη Οικονομικοφ Διαχειριςτή». 
 

1. Βιογραφικό Σημείωμα 
2. Επιςτολή Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για τη ςυγκεκριμζνη θζςη 
3. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ 
4. Αντίγραφο τίτλου ςπουδών 

 
Βιογραφικά που θα αποςταλοφν χωρίσ τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθοφν ζγκυρα και 
δεν θα ςυμπεριληφθοφν ςτη διαδικαςία αξιολόγηςησ 
Αν κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ, οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν προσ επίδειξθ τα 
κάτωκι: 

1. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ 
 

Υποψιφιοι που κα κλθκοφν και κα προςζλκουν ςτθ ςυνζντευξθ, χωρίσ τα παραπάνω 
ζγγραφα, δεν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν τελικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

Ο «ΝΕΣΟΡΑ» εξετάηει κάκε αίτθςθ με βάςθ τα προςόντα που ηθτοφνται για κάκε 
κζςθ, τα οποία αποτελοφν και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του δυνθτικοφ προςωπικοφ, 
και με βάςθ τθν αρχι των ίςων ευκαιριϊν. Κατά τθν εξζταςθ των βιογραφικϊν κα 
τθρθκεί απόλυτθ εμπιςτευτικότθτα. 

Τα βιογραφικά κα αξιολογθκοφν και οι υποψιφιοι που κα περάςουν ςτθ δεφτερθ 

φάςθ αξιολόγθςθσ (ςυνεντεφξεισ), κα ειδοποιθκοφν τθλεφωνικά ι θλεκτρονικά  

*Τα βιογραφικά  και τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δε διαβιβάηονται ςε τρίτουσ και 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για να διερευνθκεί θ προοπτικι τθσ μελλοντικισ 
επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ μασ. Κάκε επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του Νόμου 2472 /97 περί προςταςίασ του 
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάκε υποψιφιοσ 
διατθρεί δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ και αντίρρθςθσ, όπωσ ο ωσ άνω νόμοσ 
ορίηει.   
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