
 

 

 

 

Λαιμός, 24.7.13 

                                                                                                                                                    Αρίθμ. πρωτ: 2407 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών» στο πλαίσιο της πράξης 
«Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό» που υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013., προβαίνει στην πρόσληψη ενός 
ατόμου, (1 θέση) και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση. 

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Συντονιστής για θέματα 
δικτύωσης τουριστικών 
παραγόντων και 
δημιουργίας 
τουριστικού προιόντος 

1 Πλήρης/Μερική Ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας 4 μηνών με 
δυνατότητα 
παράτασης ή 
ανανέωσης 

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

 

1. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο, μεταπτυχιακό κ.τ.λ.) 

2 Προϋπηρεσία σε θέση σχετική με το περιβάλλον, τουρισμός, συνεργασία τοπικών 
παραγόντων. Τυχόν εκπαίδευση στο συγκεκριμένο πεδίο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

3.  Καλή γνώση, τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. 

4  Πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ 

 

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω  δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως 
επικυρωμένα. 

Ημερομηνία και τρόποι κατάθεσης δικαιολογητικών:   
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή να υποβάλλουν αίτηση:  

- στα γραφεία του Πολιτιστικού Τριγώνου Πρεσπών, Λαιμός Τ.Κ. 53077 – Πρέσπες, Φλώρινα 

- Τηλ. +30 - 23850 - 51332, Φαξ +30 - 23850 – 51210 

- email: info@ctp.gr 

από 26/07/2013 έως 10/08/2013, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, από 10.30π.μ έως 14.30μ.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορούν να 
ανταποκριθούν στο αντικείμενο εργασίας που τους ανατίθεται. Ο επιλεχθέντας υποψήφιος οφείλει 
εντός 10 ημερών να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά άλλως εκπίπτει και καλείται ο επόμενος στη 
σειρά. 

α. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Τίτλος σπουδών Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. 

β.  Εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό προγραμμάτων. 

Αντίγραφο σύμβασης  προηγούμενης εργασίας.  Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων.  

γ. Καλή γνώση Ξένης Γλώσσας: Οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό, που αναγνωρίζεται από το 
ελληνικό κράτος. 

δ. Χειρισμός Η/Υ: Οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό, που αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος. 

Σημείωση: 

- Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ειδάλλως θα θεωρείται μη αξιολογήσιμη. 
-Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, εκτός από τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία ή άλλη 
εμπειρία των υποψηφίων, και η προσωπικότητα τους. 

-Βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας/άσκησης, παρακολούθηση ημερίδων, συστατικές επιστολές 
ισχύουν εφόσον είναι σχετικά με το αντικείμενο εργασίας το οποίο αιτείται ο κάθε υποψήφιος. 
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Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

«Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών» 

 

Η διευθύντρια 

Gabriela Scheiner 
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