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ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΗ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΠΕΔΙΟΤ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ) 

ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

 

Απαραίτητα προςόντα: 

  Πτυχίο Ανϊτατθσ ςχολισ ςτον τομζα των κοινωνικϊν επιςτθμϊν / 
Οικονομικϊν επιςτθμϊν / Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. 

 Αποδεδειγμζνθ πενταετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςυντονιςμό 

προγραμμάτων. 

 Εμπειρία ςτθ ςφνταξθ και υποβολι προτάςεων χρθματοδότθςθσ. 

 Εμπειρία ςε προγράμματα κοινωνικισ πολιτικισ και ςτζγαςθσ. 

 Εμπειρία ςτθν επικοινωνία με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ. 

 Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

 Αριςτθ γνϊςθ προγραμμάτων MS Office. 
 
Απαραίτητεσ δεξιότητεσ που θα ςυνεκτιμηθοφν ςτη ςυνζντευξη: 

 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ. 

 Άριςτεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 

 Ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν. 

 Οργανωτικζσ ικανότθτεσ, επιμονι ςτθ λεπτομζρεια, αυτοπεικαρχία. 

 Ικανότθτα να εργάηεται υπό ςυνκικεσ πίεςθσ και ςε πολλαπλά επίπεδα. 

 Αναλυτικι ςκζψθ και αναπτυγμζνεσ οργανωτικζσ ικανότθτεσ. 

 Ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ. 
 

Επιθυμητά προςόντα: 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν αντίςτοιχου κλάδου. 

 Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

 Εργαςιακι εμπειρία ςε προγράμματα που αφοροφν πρόςφυγεσ και 
αιτοφντεσ άςυλο. 

 

υνεκτιμώμενα προςόντα: 

 Εκελοντικι εργαςία 

 Δίπλωμα οδιγθςθσ 
 
Καθήκοντα: 

 Είναι υπεφκυνοσ/θ για τθ ςυμφωνία, παρακολοφκθςθ και επιτυχι 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ του οποίου ζχει τθν ευκφνθ διαχείριςθσ. 
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 Συντονίηει τθν επιτελικι ομάδα ζργου και ςυνεργάηεται με τον Οικονομικό 
Διαχειριςτι, τον Υπεφκυνο Προμθκειϊν και τον Νομικό Σφμβουλο του Ζργου. 

 Συνεργάηεται  με τουσ Συντονιςτζσ των δομϊν προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτοφν οι δεςμεφςεισ του προγράμματοσ προσ τον χρθματοδότθ 
κακϊσ και θ απρόςκοπτθ λειτουργία και οι  διαδικαςίεσ ελζγχου των 
προγραμμάτων. 

 Αντλεί τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο μζςα 
από τθ ςυνεργαςία με τουσ Συντονιςτζσ των δομϊν και ςυμβάλλει ςτθν 
επίλυςθ προβλθμάτων και κρίςεων ςτο πεδίο. 

 Πραγματοποιεί επιςκζψεισ ςυντονιςμοφ ςε απομακρυςμζνεσ δομζσ του 

προγράμματοσ. 

 Είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν ςφνταξθ και αποςτολι των περιοδικϊν αναφορϊν 
ζργου ςτον χρθματοδότθ 

 Καταρτίηει τουσ ετιςιουσ και περιοδικοφσ προχπολογιςμοφσ του 
προγράμματοσ και διαπραγματεφεται τθν ανάπτυξθ νζων δράςεων 

 Είναι υπεφκυνοσ/θ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Επικοινωνίασ και τουσ 

Συντονιςτζσ για τθ δθμιουργία υλικοφ δθμοςιότθτασ των προγραμμάτων. 

 Συμμετζχει ςτισ εςωτερικζσ ςυναντιςεισ τθσ Οργάνωςθσ και ςτο 
Συντονιςτικό όργανο αυτισ. 

 Εκπροςωπεί τθν οργάνωςθ ςτισ ςυναντιςεισ με τον χρθματοδότθ, όταν αυτό 

είναι απαραίτθτο και δεςμεφεται με τθν υπογραφι του ςε επίπεδο φυςικοφ 
και οικονομικοφ αντικειμζνου. 

 Αναπτφςςει και διατθρεί ςχζςεισ κοινισ κατανόθςθσ και καλισ ςυνεργαςίασ 
με τα ςτελζχθ του χρθματοδότθ και άλλων τρίτων οργανϊςεων κι 
οργανιςμϊν που εμπλζκονται ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ. 

 Συμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ γενικότερθσ ςτρατθγικισ τθσ οργάνωςθσ. 
 
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 

Συντονιςτή Πεδίου (Διαχειριςτή Προγράμματοσ)». 
 

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

 


