
 
 

Το έργο “MoreThanAJob – Reinforcing Social and Solidarity Economy for the Unemployed, Uneducated and Refugees” υλοποιείται  με την οικονομική 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. 

 

 

Αθήνα, 01/06/2021 

 

MoreThanAJob: Πρόσκληση για δύο (2) Θέσεις Εμπειρογνωμόνων 

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο “MoreThanAJob - 

Reinforcing Social and Solidarity Economy for the Unemployed, Uneducated and Refugees” το 

οποίο υλοποιείται  στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, αναζητά δύο 

συνεργάτες για να καλύψουν τις δύο (2) θέσεις Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην 

υλοποίηση των δράσεων του «Πακέτου Εργασίας 3: Κοινωνικά Σχήματα και Χρηματοδότηση»  (WP3: 

Social Schemes and Sub-grants).  

 

Ειδικότερα, οι Εμπειρογνώμονες θα υποστηρίξουν τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό EUROTRAINING για 

την αξιολόγηση προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης για την 

χορήγηση χρηματοδοτήσεων που θα πραγματοποιηθεί  κατά την υλοποίηση του Έργου. Η ανοιχτή 

πρόσκληση θα αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων συνεργασίας φορέων της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας με την Δημόσια Διοίκηση, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας 

και των κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης. 

 

Οι Εμπειρογνώμονες θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τα παρακάτω:  

▪ Ανάλυση και αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβάλλονται σε συνέχεια της ανοικτής 

πρόσκλησης για τις χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που θα 

περιλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και την διαδικασία αξιολόγησης 

που θα έχει οριστεί. 

▪ Κατάρτιση αρχικού πίνακα αποτελεσμάτων επιτυχουσών προτάσεων, με βάση τον οποίο θα 

υλοποιηθεί η δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθούν 

συνεντεύξεις με τους υποψηφίους, σε συνεργασία με το φορέα, για την τελική επιλογή των 

δύο επικρατέστερων προτάσεων που θα λάβουν επιχορηγήσεις.  

▪ Υποστήριξη στην σύνταξη εκθέσεων και αναφορών σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, τη 

σύνταξη αξιολογήσεων των προτάσεων και την τελική έκθεση επιλογής των επιτυχόντων. 

▪ Συμβολή σε συναφείς δράσεις που αφορούν την δημοσίευση της ανοιχτής πρόσκλησης, την 

αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων και την τελική επιλογή των επικρατέστερων.   

 

http://www.eurotraining.gr
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Απαιτούμενα Προσόντα: 

▪ Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε τομείς που παρουσιάζουν συνάφεια με δράσεις της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής, των 

συνεργιών  κοινωνικών φορέων και πρωτοβουλιών με την δημόσια διοίκηση, καθώς και των 

δράσεων τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.   

▪ Γνώση και εμπειρία του τοπικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου με ιδιαίτερη έμφαση σε 

δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην ανάπτυξη και παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.   

▪ Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας (μητρική γλώσσα ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 

αντίστοιχου επιπέδου).  

▪ Πολλή καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Επιπλέον Προσόντα: 

▪ Προηγούμενη εμπειρία σχετικά με την υλοποίηση ή/και την αξιολόγηση 

ευρωπαϊκών/συγχρηματοδοτούμενων έργων θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.   

 

Σημείωση: 

▪ Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική και η αγγλική, καθώς η σύνταξη σχετικών αναφορών 

του έργου θα γίνει στην αγγλική γλώσσα. Τα ελληνικά θα είναι απαραίτητα καθώς οι 

προτάσεις προς αξιολόγηση θα μπορούν να υποβληθούν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά από 

τους υποψηφίους. Επιπλέον, οι συνεντεύξεις στη δεύτερη φάση αξιολόγησης θα μπορούν 

να πραγματοποιηθούν σε μία από τις δύο γλώσσες (Ελληνικά ή Αγγλικά) ανάλογα με την 

επιθυμία των υποψηφίων.  

 

Αποστολή αιτήσεων: 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με καταληκτική 
ημερομηνία την Πέμπτη 10η Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@eurotraining.gr.  

 

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο 
info@eurotraining.gr και τηλεφωνικά στο +30 210 3306086.  
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