
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό σωματείο, επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης 

έργου με επαγγελματίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση κοινωνικού 

κεφαλαίου για την απασχόληση ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δράσεων 

αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας» (MIS 375813). Σκοπός του έργου είναι η κατάρτιση και η 

απασχόληση 80 ωφελουμένων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ – άτομα με 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, μετανάστες / πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, άτομα βρισκόμενα ή 

απειλούμενα από φτώχεια). Ο στόχος αυτός αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης) 

και την ευρύτερη υποστήριξη των ατόμων των ομάδων στόχου για την ένταξη στην αγορά 

εργασίας. 

Οι συμβάσεις θα αφορούν παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καθώς και παραδοτέων στα 

παρακάτω αντικείμενα:  

1. Υπηρεσίες συντονισμού Γραφείου Συμβουλευτικής υποστήριξης 

2. Υπηρεσίες συμβουλευτικής γραφείου ΣΥΥ 

3. Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ανάπτυξη – υποστήριξη του δικτύου εθελοντών 

4. Υπηρεσίες συντονισμού ενεργειών δικτύωσης- δημιουργία ειδικών σελίδων στα social 

media (facebook, twitter, linkedin, κλπ) και κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

5. Υπηρεσίες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 

 

Απαραίτητα προσόντα για 1, 2 ,3:  

- ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής  ή άλλος ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος 

σπουδών πανεπιστημίων της αλλοδαπής  

- Εμπειρία στη συμβουλευτική της απασχόλησης ή/και στην υποστήριξη ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 



 

 

- Γνώση χρήσης Η/Υ  

- Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας  

 

Απαραίτητα προσόντα για 4, 5:   

- ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή/και Οικονομικών επιστημών ή άλλος ισότιμος αναγνωρισμένος 

τίτλος σπουδών πανεπιστημίων της αλλοδαπής  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 

- Γνώση χρήσης Η/Υ  

- Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας  

- Επαρκής εμπειρία σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  

 

Επιθυμητά προσόντα για όλα τα αντικείμενα:  

- Εμπειρία μισθωτής/ εθελοντικής απασχόλησης/ μίσθωσης έργου σε μονάδες ψυχικής 

υγείας της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο, στην υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, σε δομές κοινωνικής επιχειρηματικότητας.   

- Επαρκής εμπειρία σε συναφές με τις θέσεις απασχόλησης αντικείμενο  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη 

από πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα είτε ηλεκτρονικά: koinep@pepsaee.gr, είτε 

ταχυδρομικά  στη διεύθυνση Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου Αθήνα ΤΚ 104 38 –με σφραγίδα 

ταχυδρομείου (συστημένο ή απλό) ή courier - με θέμα «Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος_375813» μέχρι και τις 23/05/2013.   

Αιτήσεις που θα κατατεθούν με άλλο τρόπο ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.  

 

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει από επιτροπή που έχει ορίσει το Δ.Σ. του φορέα  ως εξής: 

I. Αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων με βάση τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. 
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II. Οι ενδιαφερόμενες/οι που θα επιλεγούν κατά την α’ φάση της αξιολόγησης θα κληθούν να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά – επικυρωμένα αντίγραφα- που τεκμηριώνουν τα 

αναφερόμενα στο βιογραφικό τους σημείωμα και εφόσον δεν υπάρξει πρόβλημα θα 

κληθούν σε συνέντευξη με τα μέλη της ορισθείσας επιτροπής. Για το λόγο αυτό δεν 

απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η κατάθεση 

οποιουδήποτε αποδεικτικού εμπειρίας, παρά μόνο του πλήρους αναλυτικού βιογραφικού 

σημειώματος. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 14 Μαΐου 2013 και λήγει στις 23 

Μαΐου 2013.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να καλούν καθημερινά στο τηλέφωνο: 

210.88.18.946 και ώρες 10:00 – 14:00.  

 

Για την ΠΕΨΑΕΕ  


