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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547

  

  Περιστέρι: 23/7/2014

Πληροφορίες: Μπουρίτης Γιώργος    Αρ. Πρωτ.: 2727

  

 

  

 

Ο ΑΣΔΑ αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης: «Δικτύωση της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης με την επωνυμία “Δυτική Συμμαχία για την Απασχόληση” με τοπικούς και
παραγωγικούς φορείς / ημέρες καριέρας». Συγκεκριμένα αναλαμβάνει την διοργάνωση
μίας εκδήλωσης που θα ονομαστεί «ημέρα καριέρας» με προσκεκλημένους τοπικές
επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος και
τους ίδιους τους ωφελούμενους με σκοπό να γνωριστούν και να γίνουν οι σχετικές
ενέργειες για την επιλογή τους.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 134/2012 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με θέμα : «Συμμετοχή του
ΑΣΔΑ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία “Δυτική Συμμαχία για την
Απασχόληση”»

2. Το με Α.Π. 2896/10.07.2013 (σχετ. ο υπ΄ αρ.:2676/28-06-2013 πίνακας κατάταξης
αξιολογηθέντων προτάσεων) έγγραφο της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην ένταξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την
επωνυμία “Δυτική Συμμαχία για την Απασχόληση” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

3. Το εγκεκριμένο «Τεχνικό Δελτίο Πράξης», σύμφωνα με το οποίο για τις ανάγκες
υλοποίησης της παραπάνω Δράσης, ο ΑΣΔΑ θα συνεργαστεί με έναν επιστημονικά
υπεύθυνο, με τις εξής υποχρεώσεις:

· Εντοπισμός επιχειρήσεων και πρόσκληση αυτών

· Ανεύρεση εισηγητών για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα

· Οργάνωση και συντονισμός όλης της εκδήλωσης.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, με βάση τα προαναφερόμενα, να συμμετέχει στο
πρόγραμμα, έχοντας τα παρακάτω προσόντα:

Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Οικονομικού Κλάδου
Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ, MS OFFICE INTERNET
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Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας
Αποδεδειγμένη γνώση των θεμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και της σύγχρονης
επιστημονικά μεθόδου αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων με ολιστική
προσέγγιση και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Αυτή η γνώση είναι η βάση για την
κατανόηση και κατά συνέπεια για την επίτευξη των σκοπών των προγραμμάτων
απασχόλησης
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και στο
σχεδιασμό δράσεων
Άριστα επικοινωνιακά προσόντα και δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο
της ομάδας του έργου, μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό έως την Πέμπτη
31 Ιουλίου και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 Περιστέρι.

 
Ο Πρόεδρος 

Ανδρέας Α. Μποζίκας

   

    Εσωτερική Διανομή:
::(3)Α ΣΔΑ -ΔΙΠΑ Π (Προγ ραμματισμός/Α ν άπτυξη/Πληροφ ορική) ( ) ::(4)Α ΣΔΑ -ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Ο ικον ομική) ( )
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