
 
 
 

  Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (3η έκδοση) 

 
Η Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας, θυγατρική εταιρεία 

του ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, ανακοινώνει ότι ζητά ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου των έργων τα οποία υλοποιεί ως δικαιούχος των κάτωθι 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων των επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013: 

 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

 

Πράξη «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονοµικές και 

Τεχνολογικές Μεταβολές» 

Πράξη «Βελτίωση της Προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων - Στρατηγική για το ανθρώπινο 

δυναµικό» 

Πράξη «Βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας στις ελληνικές επιχειρήσεις µέσω της 

προώθησης της λειτουργικής ευελιξίας και της αναβάθµισης του εργασιακού περιβάλλοντος» 

Πράξη  «∆ηµοσιότητα Σχεδίου ∆ράσης ΣΕΒ» 

Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 

  

Πράξη «∆ίκτυο Παρέµβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών προς τις 

επιχειρήσεις» 

Πράξη «Η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις και στους 

φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων» 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

 

Πράξη «Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηµατικότητα, την Καινοτοµία και την 

Εξωστρέφεια», Άξονας Προτεραιότητας 7 

Πράξη «Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηµατικότητα, την Καινοτοµία και την 

Εξωστρέφεια», Άξονας Προτεραιότητας 8 

Απαραίτητα προσόντα 

� Πτυχίο ΑΕΙ (θετικές, οικονοµικές, ανθρωπιστικές επιστήµες) 

Επιθυµητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

� Καλή γνώση Αγγλικών 

� Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 

� 4 χρόνια εµπειρία σε έναν από τους παρακάτω τοµείς: α) οργάνωση επιχειρήσεων 

(επιχειρησιακός και οικονοµικός σχεδιασµός, ανταγωνιστική λειτουργία και σύνδεση µε 

εξωστρέφεια, καινοτόµος επιχειρηµατικότητα), β) ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, επαγγελµατική κατάρτιση, πιστοποίηση δεξιοτήτων, οργάνωση εργασίας, αγορά 

εργασίας, εργασιακές σχέσεις), γ) δηµόσιες πολιτικές (παρακολούθηση της ποιότητας των 

σχέσεων των επιχειρήσεων µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ποιότητα νοµοθετικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων, πολιτικές ισότητας των φύλων), δ) δράσεις δια βίου µάθησης (προγράµµατα 

επιµόρφωσης, πρωτοβουλίες, δικτυώσεις για την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την 

εξωστρέφεια). 

Τα επικαλούµενα προσόντα και η εµπειρία των ενδιαφεροµένων θα αξιολογηθούν λαµβάνοντας 

υπόψη τις αρχές ίσης µεταχείρισης και της µη διάκρισης από Επιτροπή Αξιολόγησης.  

Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα παραπάνω και επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση, παρακαλούνται 

να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σηµείωµα στην ταχυδροµική διεύθυνση Ξενοφώντος 5, 105 57, 

Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: stegi@sev.org.gr, υπόψη του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

Ο Κατάλογος Συνεργατών της Στέγης της Ελληνικής Βιοµηχανίας είναι διαρκώς «ανοιχτός» για την 

ένταξη νέων υποψήφιων Συνεργατών. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεµύθεια. 

 


