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Συλλέγουμε βιογραφικά σημειώματα για τη θέση του Υπεύθυνου 

Διαχείρισης (EU Project Officer) του Έργου Erasmus+ - 

YOU.CHANGE.COM (2016-2-ES02-KA205-008220) 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. – Ο.Τ.Α.) ενδιαφέρεται να 

συλλέξει βιογραφικά σημειώματα από ενδιαφερόμενους για τη θέση του Υπεύθυνου Διαχείρισης 

(EU Project Officer) του έργου You.Change.Com (κωδ. Έργου: 2016-2-ES02-KA205-008220) - 

Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities, 

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.. 

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Διαχείρισης είναι η διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του 

έργου You.Change.Com για την εταιρία, το οποίο έχει ως στόχο της εύρεσης μίας ομάδας νέων που 

θα λειτουργήσουν ως δημιουργοί αλλαγής (change makers) των κοινοτήτων τους με τη σύλληψη 

και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών δράσεων για κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας 

χώρους που δεν χρησιμοποιούνται (land recycling). Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης θα αναλάβει επίσης 

την εκπόνηση των σχετικών εκθέσεων αναφοράς προόδου του έργου (ενδιάμεσες και τελική 

έκθεση του έργου). Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι: 

· Υποστήριξη στη συλλογή απαραίτητης πληροφορίας για τις δράσεις του έργου 

· Προγραμματισμός δράσεων  

· Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο 

· Υποστήριξη στη σύνταξη αναφορών, παραδοτέων (φυσικού & οικονομικού αντικειμένου) 

· Υποστήριξη σε θέματα διοικητικής του έργου (project management). 

Ενώ, ανάμεσα στις δεξιότητες του Υπεύθυνου Διαχείρισης είναι:  

· Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά 

· Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών με έμφαση στην ποιότητα και στο 

αποτέλεσμα 

· Άριστες οργανωτικές ικανότητες 

· Άριστες ικανότητες στη διοργάνωση συναντήσεων  

· Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Το έργο You.Change.Com (Κωδ. έργου: 2016-2-ES02-KA205-008220) έχει ως κύριο στόχο την 

ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τελικό αποδέκτη τη νέα γενιά, το οποίο θα δώσει 

τη δυνατότητα (γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες) στην ομάδα των νέων να συλλάβουν και να 

υλοποιήσουν τοπικές δράσεις ανάπτυξης στις γειτονιές και τις κοινότητες τους. Η ΕΑΤΑ Α.Ε. στο 

πλαίσιο του εν λόγω έργου έχει αναλάβει την υποστήριξη της εκπόνησης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, την υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης καθώς και τη διοργάνωση σχετικής 
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ενημερωτικής εκδήλωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις δράσεις του 

έργου. 

Η διάρκεια υπολογίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31/08/2018. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων τους, το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή, με θέμα «Υπεύθυνος 

Διαχείρισης (EU Project Officer) του Έργου You.Change.Com (κωδ. έργου: 2016-2-ES02-KA205-

008220) - Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities», 

σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών 

που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr , 

ήτοι από Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16.00 

μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της ΕΑΤΑ Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.  

 

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 

και όλο το περιεχόμενο της εκφράζουν την άποψη του συντάκτη, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας που εμπεριέχεται στο παρόν. 

Κωδικός Έργου: 2016-2-ES02-KA205-008220. 

http://www.developathens.gr/

