Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθησείς (ΙΝΕΣΑμεΑ)

Πληροφορίες: Ε. Καλλιμάνη

Αθήνα:

01.11.2021

Αρ. Πρωτ.: 039
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο/η

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
στελέχωση του ΚΔΒΜ του Ινστιτούτου της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες
Παθήσεις, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, με έδρα την Αθήνα.»
Το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ προκηρύσσει τρεις
(3) θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση
του ΚΔΒΜ. Ειδικότερα το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ προτίθεται να προσλάβει:
•

Διευθυντή/ντρια Κατάρτισης,

•

Συντονιστικό/η Εκπαιδευτικό /η Υπεύθυνο/η, και

•

Διοικητικό/ή Υπάλληλο.

Το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ συνιστά τον επίσημο μελετητικό και ερευνητικό
φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, με αποστολή την
προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Βασικός
σκοπός του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ είναι να συμβάλλει καταλυτικά στην
εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και στην
πραγμάτωση της «δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας»,
σε όλη τη χώρα.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αττική. Τηλέφωνο: +30 210 9946924. Email: info@in-esamea.gr. Ιστοσελίδα:
www.in-esamea.gr. Facebook, Twitter, Instagram: INESAMEA.

I.

Αντικείμενο Σύμβασης

Τα Στελέχη πρόκειται να εργαστούν στο Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών
για
την
υλοποίηση
των
εκπαιδευτικών
δράσεων/προγραμμάτων του ΚΔΒΜ.

II.

Διάρκεια Σύμβασης

Τα Στελέχη θα απασχοληθούν με συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα
πρέπει να είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν υπηρεσία εντός του
Νοεμβρίου 2021.

III.

Προσόντα-Αρμοδιότητες

Ειδικότητα

Θέσεις

Προσόντα

Διευθυντής/
ντρια
Κατάρτισης

1

Απαραίτητα Προσόντα:
-Πτυχίο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
-Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό*
-Αποδεδειγμένη τριετή
επαγγελματική εμπειρία στον
σχεδιασμό, υλοποίηση και
αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή
συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή
στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενδεικτικές
Αρμοδιότητες
-Διοίκηση του τμήματος
εκπαίδευσης, κατάρτισης
και δια βίου μάθησης
-Συντονισμός και
προγραμματισμός
απαιτούμενων ενεργειών
για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων
έργων πανελλαδικά
- Συντονισμός και
προγραμματισμός
απαιτούμενων ενεργειών
για την υλοποίηση των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
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-Τεκμηριωμένη γνώση αγγλικής
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον
Β2
Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα
αντικείμενα: α) επεξεργασία
κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων, και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
*Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
επτά (7) έτη αποδεδειγμένης
επαγγελματικής εμπειρίας στους
προαναφερθέντες τομείς.

σύγχρονης, ασύγχρονης
ή μεικτής τηλεκατάρτισης
- Συντονισμός και
προγραμματισμός
απαιτούμενων ενεργειών
προετοιμασίας και
οργάνωσης για την ορθή
υλοποίηση των
εκπαιδευτικών δράσεων
-Σχεδιασμός ετήσιων
προγραμμάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης
και δια βίου μάθησης

Επιθυμητά Προσόντα:
-Εμπειρία σε θέση/εις ευθύνης
-Εμπειρία στον τομέα των
δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία/χρόνιες παθήσεις
-Διδακτική εμπειρία στην
επαγγελματική εκπαίδευση,
κατάρτιση ή και στη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο
της μη τυπικής εκπαίδευσης
-Διδακτική εμπειρία εκτός
επαγγελματικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και δια βίου μάθησης
-Εξοικείωση με τις νέες
τεχνολογίες
-Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
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Συντονιστικός/η 1
Εκπαιδευτικός
/η Υπεύθυνος/η

Απαραίτητα Προσόντα:
-Πτυχίο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
-Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό*
-Αποδεδειγμένη διετή
επαγγελματική εμπειρία στον
σχεδιασμό, υλοποίηση και
αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή
συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή
εκπαίδευσης ενηλίκων
-Τεκμηριωμένη γνώση αγγλικής
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον
Β2.

-Διαχείριση, ανάπτυξη,
συντονισμός και
διεξαγωγή των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
-Επιστημονική εποπτεία
του εκπαιδευτικού υλικού
-Αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της
διδασκαλίας
-Συμμετοχή στην
υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων
έργων πανελλαδικά

Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα
αντικείμενα: α) επεξεργασία
κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων, και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
*Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
πέντε (5) έτη αποδεδειγμένης
επαγγελματικής εμπειρίας στους
προαναφερθέντες τομείς
Επιθυμητά Προσόντα:
-Εμπειρία σε θέση/εις ευθύνης
-Εμπειρία στον τομέα των
δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία/χρόνιες παθήσεις
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-Διδακτική εμπειρία στην
επαγγελματική εκπαίδευση,
κατάρτιση ή και στη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο
της μη τυπικής εκπαίδευσης
-Διδακτική εμπειρία εκτός
επαγγελματικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και δια βίου μάθησης
-Εξοικείωση με τις νέες
τεχνολογίες
-Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Διοικητικό
Στέλεχος

1

Απαραίτητα Προσόντα:
-Πτυχίο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
-Τουλάχιστον δύο (2) έτη
προϋπηρεσίας στη διοικητική
υποστήριξη έργων κατάρτισης ή
συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή
εκπαίδευσης ενηλίκων
-Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα
αντικείμενα: α) επεξεργασία
κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων, και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου

-Διοικητική υποστήριξη
τμημάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και δια βίου
μάθησης
-Υποστήριξη των
εκπαιδευτικών δράσεων
σε διοικητικό και τεχνικό
επίπεδο
-Υποστήριξη στη
διοικητική
παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων
έργων πανελλαδικά

-Τεκμηριωμένη γνώση αγγλικής
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον
Β2.
Επιθυμητά Προσόντα:

5

-Εμπειρία στον τομέα των
δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία/χρόνιες παθήσεις
-Εξοικείωση με τις νέες
τεχνολογίες
-Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

IV.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα, την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη
σχετική
αίτηση
έως
τις
14.11.2021
στο
email:
hr.inesamea@gmail.com με θέμα τη θέση εργασίας για την
οποία αιτούνται. Διευκρινίζεται ότι κάθε υποψήφιος δύναται να
αιτηθεί για μία μόνο θέση.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την κα Ευαγγελία Καλλιμάνη, στο
2109946924, 9.00-15.00, Δευτέρα-Παρασκευή.

V.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από τα αρμόδια
Όργανα/Τμήματα του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, οι υποψήφιοι που θα πληρούν
τουλάχιστον τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη
από αρμόδια επιτροπή. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις
παραπάνω θέσεις, θα κληθούν να υποβάλλουν όλα τα
απαραίτητα αποδεικτικά που θα πιστοποιούν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους (τίτλος/οι σπουδών, πιστοποιητικό/ά ξένων
γλωσσών και Η/Υ, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικά
ταμεία, βεβαιώσεις εργασίας από εργοδότη/τες και οποιοδήποτε
άλλο έγγραφό είναι απαραίτητο για την απόδειξη των
δηλωθέντων πληροφοριών στο βιογραφικό σημείωμα).
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VI.

Εμπιστευτικότητα

Όλα τα στοιχεία της αίτησης των υποψηφίων αποτελούν
προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια συλλέγονται και
επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της
παρούσας πρόσκλησης. To ΙΝ-ΕΣΑμεΑ αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει
πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να
καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή
έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών
πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει
με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει
την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση
το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως τους όρους
και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την
Ελληνική Νομοθεσία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος και Νόμιμος
Εκπρόσωπος

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
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Προσβάσιμο αρχείο Adobe PDF (*.pdf)
Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Adobe
Accessibility Checker και δε βρέθηκαν θέματα
προσβασιμότητας. Τα άτομα με αναπηρία δε θα
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του.
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