Συλλέγουμε βιογραφικά σημειώματα για την Υποστήριξη του
Υπεύθυνου εκπόνησης της Χαρτογράφησης των Φορέων, Πόρων,
Πρωτοβουλιών και Καλών Πρακτικών καθώς και για την
υποστήριξη του στην εκπόνηση του Πλάνου Αξιολόγησης
Αναγκών (Needs Assessment Plan) του έργου “ROCK” Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative
and Knowledge cities, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Horizon 2020
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ενδιαφέρεται να συλλέξει βιογραφικά σημειώματα από ενδιαφερόμενους για τη στελέχωση
θέσης με αντικείμενο την Υποστήριξη του Υπεύθυνου εκπόνησης της Χαρτογράφησης των
Φορέων, Πόρων, Πρωτοβουλιών και Καλών Πρακτικών καθώς και για την υποστήριξη του στην
εκπόνηση του Πλάνου Αξιολόγησης Αναγκών (Needs Assessment Plan) του έργου “ROCK” Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities,
συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.
Απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής με επιθυμητή εξειδίκευση στις οικονομικές ή κοινωνικές
επιστήμες, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαχείριση / υλοποίηση παραδοτέων, μελετών, ερευνών,
κ.ά.), καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.
Το έργο ROCK (Κωδ. έργου: 730280) έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη του μετασχηματισμού
των ιστορικών αστικών κέντρων σε δημιουργικές και βιώσιμες περιοχές. Η ΕΑΤΑ θα συμμετέχει
με την εμπειρία της στην ενίσχυση της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως καταλύτη
για την επίτευξη αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Η διάρκεια απασχόλησης στη θέση ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως τις 31
Δεκεμβρίου 2017.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων τους, το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή, σε έντυπη μορφή εντός
σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών που αρχίζει από την
ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από Δευτέρα
27 Μαρτίου 2017 έως και την Δευτέρα 11 Απριλίου 2017 και ώρα 16.00 μ.μ. στο γραφείο
Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.
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