
 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021 

 

Τίτλος: Υπεύθυνος Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας σε Θέματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης της περιοχής Θέρμου. 

Περιγραφή: Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) αναζητά Υπεύθυνο που 

θα αναλάβει την υποστήριξη του Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας σε 

θέματα βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Θα αναλάβει, επίσης το συντονισμό της Εθελοντικής 

Ομάδας και την διαμόρφωση και σταδιακή υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Στις ευθύνες του υπεύθυνου, περιλαμβάνονται τα εξής: 

· Συντονισμός της ανάπτυξης και σταδιακής υλοποίησης Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

· Ανάπτυξη και συντονισμός Ομάδας Εθελοντών. 

· Τεχνική βοήθεια στην αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, τη συγγραφή 

προτάσεων και την παρακολούθηση των υπό υλοποίηση έργων. 

· Καλλιέργεια και ανάπτυξη σχέσεων με χορηγούς ανάλογα με τα προγράμματα και τις θεματικές 

ενότητες που θα προσδιορίζονται στο Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

· Τεχνική διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων. 

· Οικονομική διαχείριση προγραμμάτων. 

· Αναφορά δράσεων. 

· Προώθηση δράσεων ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. 

· Ενεργός δραστηριοποίηση στην αναζήτηση νέων ή στη διατήρηση και ενδυνάμωση 

υφιστάμενων συνεργασιών με άτομα και φορείς στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται ή 

σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

· Διασφάλιση καλής εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των εθελοντών. 

 

Διάρκεια  Αμοιβή 

Έξι μήνες 
1.100,00 € 

ανά μήνα 
*Θα συναφθεί σύμβαση μισθωτής εργασίας 

 

Η επιλογή του/της υποψηφίου θα γίνει βάσει της αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών του/της 

προσόντων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

και ειδικότερα, λόγω ποσού, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 3 του Εσωτερικού 

Κανονισμού) και με έκδοση σχετικής απόφασης του Διαχειριστή. 

Απαιτούμενα προσόντα 



Η θέση απαιτεί δυναμικό άτομο ικανό να εργαστεί ομαδικά, με αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα, 

διοικητικές και τεχνικές δεξιότητες, και αποδεδειγμένη διάθεση κοινωνικής προσφοράς. 

• Πτυχίο σε σχετική επιστήμη (ενδεικτικά αναφέρονται: διοίκηση, οικονομικά, περιφερειακή 
ανάπτυξη, κοινωνικά, αρχιτεκτονική, πολυτεχνικές σχολές). 

• 1 χρόνο ελάχιστη προϋπηρεσία σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (κατά προτίμηση στις 
ελληνικές συνθήκες). 

• Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού 
προγραμμάτων. 

• Δυνατότητες κατανόησης και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων. 

• Δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά. 

• Άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και αγγλικά. 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετική επιστήμη (ενδεικτικά αναφέρονται: διοίκηση, οικονομικά, 
περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνικά, αρχιτεκτονική, πολυτεχνικές σχολές). 

• Γνώση θεμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. 

• Εξοικείωση με φορείς, σωματεία, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά Ιδρύματα που 
ασχολούνται με θέματα τοπικής ανάπτυξης. 

• Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης προσωπικού. 

• Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους. 

• Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις. 
 

Το σύνολο των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, κλπ.), όπως αυτά προκύπτουν από το βιογραφικό θα προσκομιστούν εντός 10 ημερών 

από την ημερομηνία οριστικοποίησης του ονόματος του/της υποψηφίου. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@med-ina.org 

έως την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021. 

------------------ 

** Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο έχει προσαρμοστεί με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR) και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί, 

διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή της συλλέγονται νομίμως, για απολύτως 

καθορισμένους σκοπούς, κατόπιν συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων. 
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