ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
ΠΡΕΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
ANAKOINΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΝΟ 3/2015
Φιώξηλα, 21 Μαΐνπ 2015
Σν Δ.. ηνπ Ν.Π.Ι.Δ., κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
ΠΡΕΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ», έρνληαο ππόςε:
1. Σελ κε αξηζκό 9/17-12-2014, απόθαζή ηνπ, γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ κε ηίηιν “ New
Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake κε αθξσλύκην «NEW PRESPAS
FESTIVAL», ζηo πιαίζηo ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηαζπλνξηαθήο
πλεξγαζίαο ΙΡΑ «Ειιάδαο- πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο Δεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο
2007-2013»
2. Σo κε αξηζκό 301291/ΜΑ4140 έγγξαθν ηεο Κνηλήο Σερληθήο Γξακκαηείαο ηνπ
Δηαζπλνξηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ειιάδαο- πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο Δεκνθξαηίαο ηεο
Μαθεδνλίαο 2007-2013» πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο έξγν κε ηίηιν “New
Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake» κε αθξσλύκην « PRESPAS»,
3. Σελ κε αξηζκό 3/ 15-04-2015 απόθαζή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
4. Σελ ηζρύνπζα εξγνδνηηθή λνκνζεζία
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
Ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο, πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο, νξηζκέλνπ ρξόλνπ 10 ½ κελώλ σο ηειέρνπο Έξγνπ (Project
Officer). Ο Εξγαδόκελνο, θαηά ην ζπκβαηηθό δηάζηεκα εξγαζίαο ηνπ ζα είλαη ππάιιεινο ηνπ
εξγνδόηε. Έξγν ηνπ ζα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ New Prespas
Festival: The ladies of Prespas Lake κε αθξσλύκην «NEW PRESPAS FESTIVAL» (Δξάζε
1.3/παξαδνηέν 1.3.1 – Project management ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνύ Δειηίνπ ηνπ έξγνπ).
Σν "New Prespas Festival: the Ladies of the Lakes" απνηειεί έλα έξγν πνπ ζηνρεύεη θπξίσο λα
αλαδείμεη ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη λα εληζρύζεη αηζζεηά
ηε ζύγρξνλε θαιιηηερληθή δπλακηθή ηνπ κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ελόο λένπ ζεζκνύ - νξόζεκνπ,
ηνπ Δηεζλνύο Φεζηηβάι Πξεζπώλ. Επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Πνιηηηζηηθόο
Οξγαληζκόο ηνπ Πξεζπώλ Φιώξηλαο θαη ζπκκεηέρνπλ σο εηαίξνη ην Φεζηηβάι Αξραίνπ

Δξάκαηνο «ηόκπη» (Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο) θαη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ. Σα βαζηθά παξαδνηέα ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
αλάπηπμε ελόο δηεζλνύο θεζηηβάι, ηε δηνξγάλσζε ελόο δηεζλνύο ζπκπνζίνπ κε ζέκα
«Γπλαίθεο ησλ Πξεζπώλ – Γπλαίθεο ηνπ Κόζκνπ», ηελ παξαγσγή θαη παξνπζίαζε ηαηλίαο
κηθξνύ κήθνπο, ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδαο θαη ηελ έθδνζε βηβιίνπ κε ζέκα «Οη Κπξίεο ησλ
Ληκλώλ». Σν πξόγξακκα μεθίλεζε 1 Απξηιίνπ 2015 θαη είλαη δηάξθεηαο 13 κελώλ.
Η δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη:
•
•
•
•
•
•
•

Δηαρείξηζε θαη ζσνηονιζμό ηοσ γενικού ζτεδίοσ ησλ εξγαζηώλ γηα επηβεβαίσζε
επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ έξγνπ εκπξόζεζκα θαη εληόο πξνϋπνινγηζκνύ.
Εληνπηζκόο, παξαθνινύζεζε θαη επίλσζη θεμάηων ηνπ έξγνπ.
Απνηειεζκαηηθή επικοινωνία ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ έξγνπ ζε όινπο ηνπο
εκπιεθόκελνπο
Εληνπηζκόο, δηαρείξηζε θαη απνηξνπή ησλ κινδύνων ηνπ έξγνπ
Υποβολή αιηημάηων ηροποποίηζης ζηελ Κνηλή ηερληθή Γξακκαηεία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Σήξεζε θαθέινπ – αξρείνπ έξγνπ
Απνζηνιή Δειηίσλ Σύπνπ

Δηάξθεηα ζύκβαζεο: 10 ½ κήλεο.
Υξόλνο Απαζρόιεζεο: Ο Εξγαδόκελνο ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δεπηέξα έσο θαη
Παξαζθεπή, επί 8 ώξεο εκεξεζίσο, ήηνη από ηηο 9.30 πκ έσο θαη ηηο 17.30 κκ.
Σόπνο: Η πόιε ηεο Φιώξηλαο θαη εηδηθόηεξα, ηα γξαθεία ηνπ Εξγνδόηε (Γ. Μόδα 3)
Μηζζόο: Ο κηζζόο ζα πξνθύςεη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, βάζεη ησλ αηνκηθώλ
πξνζόλησλ, ζηα πιαίζηα αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
Η ζπλνιηθή ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κέρξη ηνπ ύςνπο ησλ € 15.000.(δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ)
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη:
-

-

-

λα είλαη πηπρηνύρνη Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο ή ρνιήο Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ
Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο ή αληίζηνηρν αλαγλσξηζκέλν δίπισκα αιινδαπήο λα
κηινύλ θαη λα γξάθνπλ άπηαηζηα Αγγιηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά κία δεύηεξε μέλε γιώζζα
(επηζπκεηή ε γλώζε ηεο επίζεκεο γιώζζαο ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Δεκνθξαηίαο
ηεο Μαθεδνλίαο)
λα θαηέρνπλ γλώζεηο ρξήζεο Η/Τ (ππνινγηζηηθά θύιια, θεηκελνγξάθν, ρξήζε
δηαδηθηύνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, βάζε δεδνκέλσλ - επηζπκεηή ε θαηνρή
πηζηνπνίεζεο πιεξνθνξηθήο).
Να έρνπλ πεληαεηή επαγγεικαηηθή πξνϋπεξεζία ζε αληίζηνηρε εηδηθόηεηα (επηζπκεηή
ε πξνϋπεξεζία ζε έξγα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο).

Οη ππνςήθηνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο (ππνγεγξακκέλε θαη
ζθαλαξηζκέλε - επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα) κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 29 Μαΐνπ 2015 ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε org.pol.ekd.prespwn.flo@gmail.com, επηζπλάπηνληαο ζε απηήλ
ςεθηαθά βηνγξαθηθό ζεκείσκα, αληίγξαθα πηπρίνπ θαη πξνϋπεξεζίαο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν
πνπ λα ηζρπξνπνηνύλ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο. Η αίηεζε επέρεη θαη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο.
Γηα ηερληθνύο ιόγνπο, ηα επηζπλαπηόκελα αξρεία ζα πξέπεη λα ππνβάιινληα ζε κνξθή pdf
(θαη ν ζπλνιηθόο όγθνο ηνπ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά
ηα 5 MB, άιισο ε αίηεζε κπνξεί λα κελ παξαιεθζεί από ηνλ Οξγαληζκό.
Η επηινγή ζα ιεθζεί από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ θαηά ηελ απόιπηε θξίζε
ηνπ, θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηξηκεινύο επηηξνπήο, πνπ ζα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο.
Οη ελδηαθεξόκελνη ελδέρεηαη λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί όηη
απαηηνύληαη επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο ζα απαηηεζεί ε πξνζθόκηζε εθ κέξνπο ηνπ επηιαρόληα ησλ
πξσηόηππσλ δηθαηνινγεηηθώλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
Οη αηηήζεηο θαινύληαη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Ειιεληθή Γιώζζα.
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο από
νπνηνλδήπνηε ππνςήθην κε ηαθηηθή πξνζεζκία αληαπόθξηζεο ηνπ ππνςεθίνπ 5 εκεξώλ.
Πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ, ζην πνπ βξίζθνληαη ζηε Φιώξηλα
ζηε νδό Γ. Μόδε αξ. 3, Σ.Κ. 73100 (θαζεκεξηλά 8:00 πκ – 11:30 πκ) ή κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ ζην org.pol.ekd.prespwn.flo@gmail.com.
Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην
Η Πξόεδξνο
Μάληζε Υξπζνύια

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
ΠΡΕΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Προς το Διοικητικό Συμβοφλιο ηνπ Ν.Π.Ι.Δ., κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΠΡΕΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ», γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο ηειέρνπο
Έξγνπ (Project Officer), ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν “ New Prespas Festival: The ladies of
Prespas Lake κε αθξσλύκην «NEW PRESPAS FESTIVAL», ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο Δηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο ΙΡΑ «Ειιάδαο- πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο
Δεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο 2007-2013» (Αλαθνίλσζε / Πξόζθιεζε Νν 3/2015).
Όλνκα
Επίζεην
Εζληθόηεηα
Ηκεξ. Γέλλεζεο
Α.Δ.Σ.
Πηπρίν
Πιεξνθνξηθή
Πξνϋπεξεζία
Ξέλεο Γιώζζεο
Επηθνηλσλία

/ / 19
ή δηαβαηεξίνπ θαη εκεξνκελία έθδνζεο
Σίηινο Πηπρίνπ, ίδξπκα θαη έηνο
Γλώζεηο & ηπρόλ πηζηνπνίεζε
ζε ρξόληα θαη κήλεο
Γλώζεηο & Πηζηνπνηεηηθά
Πιήξεο Δηεύζπλζε, Σειέθσλα, email

Παξαθαιώ όπσο εμεηάζεηε
ηελ αίηεζή κνπ γηα
ζύκβαζε εξγαζίαο ζηα
πιαίζηα ηεο Αλαθνίλσζεο
/ Πξόζθιεζεο Νν 3/2015
(Project Officer).

Με ηελ παξνύζα δειώλσ ππεύζπλα όηη ηα παξαπάλσ δεινύκελα ζηνηρεία είλαη νξζά θαη ηα
επηζπλαπηόκελα αξρεία γλήζηα ςεθηαθά αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ.
Σόπνο, Ηκεξνκελία
Τπνγξαθή – Ολνκαηεπώλπκν Οινγξάθσο

