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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου
Συμβούλων στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις
απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
περιόδου 2014-2020»
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην

Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» συμμετέχει στην «Ένωση
Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER
STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’» με συμπράττοντες φορείς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), ως συντονιστή εταίρο και το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
(ΚΜΟΠ).
Σκοπός της Ένωσης είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής
συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα
761 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Sprider Stores A.E., η οποία έχει τερματίσει τη
δραστηριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και 550 νέων κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Οι ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας θα υλοποιηθούν στις δεκατρείς
(13) Περιφέρειες της Ελλάδας, στις οποίες λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider
Stores A.E. και είναι επιδοτούμενες.
Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με την από 15/06/2016 απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου, θα καταρτισθεί Μητρώο Συμβούλων, για την παροχή επαγγελματικής
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συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα σε
έως 161 ωφελούμενους:
(α) πρώην εργαζόμενους της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. και
(β) άνεργους νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs).
Το αντικείμενο εργασίας των Συμβούλων περιλαμβάνει την πραγματοποίηση
εξατομικευμένων συνεδριών του/της συμβούλου Ανθρωπίνου Δυναμικού με τον/την
ωφελούμενο/η:


στην έδρα του φορέα, στην οδό Αριστοτέλους 46 στην Αθήνα,



στα παραρτήματα του φορέα, στις πόλεις της Πάτρας, των Ιωαννίνων, της
Λάρισας και του Ηρακλείου Κρήτης.

Πρόκειται για έως και 25 συνεδρίες διάρκειας μιας (1) ώρας ανά ωφελούμενο, που θα
πραγματοποιηθούν στο διάστημα έως και 31/8/2016 και που θα χωρίζονται στις
παρακάτω 5 ενότητες των 5 ωριαίων συνεδριών εκάστη:






Α.1.
Α.2.
A.3.
Α.4.
Α.5.

Υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών
Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (φυσικά πρόσωπα), θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω (απαιτούμενα προσόντα):
 να είναι επιτηδευματίες (με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)
 να διαθέτουν Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, κοινωνικών, ανθρωπιστικών,
οικονομικών επιστημών,
 να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών στην
συμβουλευτική Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς και
 να έχουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα
βαθμολογηθούν με βάση (πρόσθετα προσόντα):
1. Την επαγγελματική τους εμπειρία (χρόνος εμπειρίας και αριθμός έργων)
2. Το Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε τομείς συναφείς με θέματα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off)
Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

1

Επαγγελματική Εμπειρία

2

Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

3-5 έτη

3

5+ έτη

5
3
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Οι σύμβουλοι θα κληθούν, κατά σειρά κατάταξης, να συνεργασθούν με σύμβαση
έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι:
α) Η διαθεσιμότητα των συμβούλων θα συνιστά ιδιαιτέρας βαρύτητας κριτήριο
συνεργασίας.
β) Η παροχή των υπηρεσιών της συμβουλευτικής θα γίνεται μέσω συγκεκριμένου
λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών.
γ) Η ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων δε συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία.
Η αμοιβή των Συμβούλων ορίζεται στο ποσόν των δέκα επτά ευρώ (€ 17), πλέον ΦΠΑ
ανά ώρα συμβουλευτικής.
Για τους/τις Συμβούλους που θα επιλεγούν για να αναλάβουν την υποστήριξη των
ωφελουμένων, απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας αποτελεί η συμμετοχή τους σε
σχετική συνεδρία εκπαίδευσης που θα διοργανωθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης αυτής, θα τους δοθεί η δυνατότητα:



να εξοικειωθούν γενικότερα με τη φύση και το σκοπό του Προγράμματος,
καθώς και
να ενημερωθούν για τη μεθοδολογία και τη θεματολογία της Συμβουλευτικής
διαδικασίας.

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται συμπληρώσουν και να αποστείλουν
ηλεκτρονικά έως και την Τετάρτη 20/07/2016 το συνημμένο έντυπο αίτησης,
σε μορφή pdf, στην διεύθυνση diktyo@imegsevee.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στo τηλέφωνο 2108846852 (εσωτ. 328), κα. Ιωάννα
Προφύρη.
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ιωάννης Παπαργύρης
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