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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών θα συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 02
«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
Άξονας Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με υποβολή
σχεδίου δράσης με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ».
Για τις ανάγες του ανωτέρω σχεδίου δράσης με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από
την Αρμόδια Αρχή, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών, ανακοινώνει το ενδιαφέρον του για την
επιλογή συνεργάτη για τη θέση του Υπευθύνου Έργου.
Περιγραφή Έργου
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές στο σύνολο της
ελληνικής επικράτειας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων
και δεξιοτήτων των εργαζομένων όχι μόνο των μελών του αλλά και του ευρύτερου κλάδου της
υγείας. Το έργο αφορά δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στον συγκεκριμένο
κλάδο. Το συνολικό ύψος του υποβληθέντος προς έγκριση προϋπολογισμού είναι 1.500.000 και
αφορά 1.000 ωφελούμενους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την επιλογή συνεργάτη για τη θέση του Υπευθύνου Έργου απαιτούνται τα εξής:
 Υποβολή βιογραφικού σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, το οποίο να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο.
 Υποβολή τίτλων σπουδών.
 Υποχρεωτική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα είτε ως Υπεύθυνου Πράξης είτε ως
Υπεύθυνου υλοποίησης δράσεων συναφών με κατάρτιση, απασχόληση.
 Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα συναφή με πιστοποίηση επαγγελματικών
προσόντων θα συνεκτιμηθεί.

Σημειώνεται ότι η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προσωπικής συνέντευξης. Για την
επιλογή του συνεργάτη που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα συνεκτιμηθούν:
 Τυπικά προσόντα
 Συναφής εμπειρία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά με ηλεκτρονική
αλληλογραφία στη διεύθυνση sek@sek.org.gr έως και την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 με την
ένδειξη: Υποβολή Φακέλου για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Πρόσκληση 024.

