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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters» βάσει
της πρόσκλησης του Προγράμματος COSME “COS-EarlyWarningEU-2016-4-01 European Network for
Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters” το οποίο συγχρηματοδοτείται
από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (EASME) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής – DG Grow, πρόκειται να παρέχει πιλοτική υποστήριξη σε 700 επιχειρήσεις,
στον Ελλαδικό χώρο (μαζί με τον δεύτερο εταίρο από Ελληνικής πλευράς, το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΕΑ), στο πλαίσιο και με τους όρους του παραπάνω προγράμματος.
Αντικείμενο Απασχόλησης
Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για τη θέση του Επιστημονικού Στελέχους, ο/η οποίος/α θα κληθεί να υλοποιήσει
μια σειρά εργασιών και να παράγει συγκεκριμένα παραδοτέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο/η επιστημονικός συνεργάτης στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν
προγραμματιστεί καλείται να εκτελέσει εργασίες όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
- Yποδοχή αιτήσεων ένταξης από επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα
υποβάλλονται στην Κεντρική Δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα και ακολούθως θα
προωθούνται στην Δομή Θεσσαλονίκης.
- Αρχικός έλεγχος επιλεξιμότητας ένταξης των επιχειρήσεων αυτών στο πρόγραμμα
EW Europe.
- Την επαφή με τις επιχειρήσεις, την ανάλυση της παρούσας κατάστασης των
επιχειρήσεων αυτών και την παραγωγή διαγνωστικής έκθεσης για κάθε επιχείρηση
- Την διαδικασία επιλογής των καταλλήλων εθελοντών μεντόρων του μητρώου του
φορέα στην Θεσσαλονίκη και της διασύνδεσής τους με τις επιχειρήσεις αυτές
- Τον συντονισμό του όλου έργου που θα υλοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη και την άμεση
συνεργασία με την Κεντρική Δομή της Αθήνας

Προσόντα & αξιολόγηση υποψηφίων
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:







Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ισότιμου
αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο πεδίο της
παροχής υπηρεσιών mentoring
και συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης
επιχειρήσεων
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, στη διαχείριση και υλοποίηση ενός (1)
τουλάχιστον ευρωπαϊκού προγράμματος (π.χ. Interreg, EuropeAid, COSME, HORIZON)
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει,
αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.
Συνεκτιμώνται:




Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με οικονομικές ή κοινωνικές επιστήμες
Επιπλέον των 5 ετών, αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο παροχής υπηρεσιών
mentoring και συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, θα προκύψει
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης:

Α/Α
1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Μεταπτυχιακός Τίτλος (Οικονομικές ή κοινωνικές επιστήμες)
Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών βαθμολογείται μόνο ένας στον αριθμό.

2

Αγγλική Γλώσσα (βαθμολογείται το
ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 5

3

Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

4

5

ΒΑΘΜΟΙ

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

3

Επαγγελματική Εμπειρία (4 βαθμοί για κάθε έτος απασχόλησης, άνωθεν
των 5 ετών, σε θέματα παροχής μέντορινγκ και συμβουλευτικών υπηρεσιών
υποστήριξης επιχειρήσεων με αθροιζόμενα στο μέγιστο έως 5 έτη, ήτοι
μέγιστος αριθμός βαθμών τους 20)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

10

5

20

30
70

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά
αποτελέσματα κατάταξης. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή
ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
ενημέρωσή τους.
Μετά την αξιολόγηση των
τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα
οριστικά αποτελέσματα κατάταξης.
Τήρηση γενικών αρχών
Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της
ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων
και της διαφάνειας.

Εμπιστευτικότητα
Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος θεωρούνται εμπιστευτικά,
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης στους
συνυποψήφιους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του εκάστοτε υποψηφίου.
Στοιχεία απασχόλησης
Ο/η επιστημονικά συνεργάτης πρόκειται να απασχοληθεί σε καθεστώς μερικής
απασχόλησης, ήτοι τετράωρη καθημερινή εργασία – 20 ώρες εβδομαδιαίως, με σύμβαση
μισθωτής εξαρτημένης σχέσης, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τον Οκτώβριο
2017 έως τον Οκτώβριο 2019. Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν
συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών.
Ωράριο Εργασίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή: 10:00 – 14:00
Τρίτη – Πέμπτη: 13:00 – 17:00
Ο τόπος της εργασίας ορίζεται το παράρτημα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη, οδός Κωλέτη
24, Τ.Κ. 546 27.
Αμοιβή
Η μηνιαία μικτή αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (675 €).

Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα αναλυτικά βιογραφικά τους
σημειώματα και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
1) Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας
2) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3) Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντίγραφο αναγνώρισης από
τον ΔΟΑΤΑΠ αν ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό
4) Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης αγγλικής γλώσσας

5) Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
6) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
7) Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (‐εων) ή επιστημονικών φορέων ή
επιχειρηματικών φορέων ή/και συμβάσεων με συνοδεία σχετικών δελτίων παροχής
υπηρεσιών, από τα οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης
επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου. Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να
αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών, που να
καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα
τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε κλειστό
φάκελο, μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, με αναφορά στην εν λόγω πρόσκληση.
Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται από
τον κ. Ηλία Γεωργόπουλο ή την κα Πηνελόπη Δαρμή στα τηλέφωνα 210 8837188 και 210
8846852 εσωτερικό 301 αντίστοιχα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γεώργιος Ασμάτογλου
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

