Πάτρα, 3 Ιανουαρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΑΕΙΠΛΟΥΣ είναι εταίρος στο Έργο: «Circular
Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region (CIRCLE)», που έχει εγκριθεί για
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG V-B AdriaticIonian ADRION Programme 2014-2020, Second Call for Proposal - Priority Axis 2, με Συντονιστή το
Municipality of Forlì, Italy και με Project Reference Number 959. Η διάρκεια έργου είναι από
01.02.2020 έως 31.07.2022 και με συνολικό προϋπολογισμό για όλους τους εταίρους: 1.862.020 €
(το 85% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 15% από
Εθνικούς Πόρους).
Περιγραφή του Έργου
Ο στόχος του έργου CIRCLE είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ δήμων, εταιρειών διαχείρισης
αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν
Καινοτόμα Εργαστήρια Πόλεων (Innovative City Labs) για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την
υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τα εργαστήρια αυτά θα προκύψουν
συγκεκριμένα παραδείγματα και ειδικά καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων τα οποία θα
εφαρμοστούν πιλοτικά σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Αδριατικής.
Στα πλαίσια του έργου, το Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ αναζητά ένα (1) συνεργάτη – υπάλληλο έργου
μερικής απασχόλησης, Πτυχιούχο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων
με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Πληροφορική ή συναφών
αντικειμένων για τη σύναψη μίσθωσης έργου για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου με
αντικείμενο: «Εκπόνηση τεχνικών εργασιών, υπεύθυνος επικοινωνίας & διάχυσης έργου,
υπεύθυνος ποιότητας και υποστήριξη στη διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά έργου
CIRCLE». Ο συνεργάτης- υπάλληλος έργου μερικής απασχόλησης θα αναλάβει:
•

την εκπόνηση των εργασιών του έργου στα πλαίσια των Πακέτων Εργασιών: WPT1
(Elaboration of a transnational strategy to design and set up the CIRCLabs),

•

WPT2 (Transnational action plan for the CIRCLabs implementation in the four thematic pilot
areas) και

•

WPT3 (CIRCLabs Camps and Network establishment) σε όλα τα θέματα ανάλυσης,
σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων κυκλικής οικονομίας.

•

Επικοινωνία & διάχυση έργου.

•

Υποστήριξη διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς έργου.

Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου
2. Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου
3. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία από ενασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
5. Διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•

Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

•

Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών

•

Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων

•

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

•

Βιογραφικό σημείωμα

•

Αποδεικτικά εμπειρίας

•

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι ο αιτών/ούσα είναι διαθέσιμος/η
για να συμμετάσχει σε διακρατικές συναντήσεις ή σε συναντήσεις των εταιρικών σχημάτων,
για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής-αξιολόγηση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΕΙΠΛΟΥΣ, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, ΤΚ 26504, Πάτρα. υπόψη κ. Ε.
Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2610 911 571).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 17/01/2020 και ώρα 14.00. Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, αυτές πρέπει να παραδοθούν στο Ινστιτούτο
ΑΕΙΠΛΟΥΣ, το αργότερο στις 17/01/2020 και ώρα 14.00.
Το Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ, προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με απόφαση του Δ.Σ.,
μετά από εισήγηση της επιτροπής σύναψης συμβάσεων έργου και με βάση την αξιολόγηση των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της
πρόσκλησης.
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