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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων
(Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ», ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου
διάρκειας έξι (6) μηνών (έως 31/12/2014) με δυνατότητα ανανέωσης:
1. Με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο «Διαχείριση Ερευνητικών Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων»
Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:
 Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού
 Μεταπτυχιακός τίτλος συναφούς αντικειμένου
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Γνώση χρήσης Η/Υ
 Τουλάχιστον διετή εμπειρία στην διαχειριστική υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων
 Επιθυμητή γνώση και 2ης  ευρωπαϊκής γλώσσας

Η αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 8.100,00 €.

2. Με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη Μονάδας Προγραμματισμού και
Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων»
Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:
 Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού
 Μεταπτυχιακός τίτλος συναφούς αντικειμένου
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Γνώση χρήσης Η/Υ
 Τουλάχιστον διετή εμπειρία στην διαχειριστική υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων

Η αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 7.200,00 €.

Η επιλογή των καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη και
εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων των
υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα πραγματοποιηθεί στις 03/07/2014, ημέρα Πέμπτη.

Η παραλαβή της αναλυτικής πρόσκλησης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο
σύμβασης και η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής καθώς και η υποβολή των αιτήσεων το αργότερο
μέχρι 30/06/2014 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κ.
Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

Ο προϊστάμενος της γραμματείας του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΠΔΜ

Γεώργιος Κωνσταντάς
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