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ΒΕΡΟΙΑ, 10-05-2018

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η Αναπτυξιακι Εταιρία του Επιμελθτθρίου Ημακίασ, ΕΠΑΝΕΤ
(Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρία), προτίκεται να απαςχολιςει τζςςερα
(4) άτομα με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου από 1/6/2018 ζωσ 30/4/2018,
με αντικείμενο τθν εκπόνθςθ μελετϊν που ςτοχεφουν ςτθν προαγωγι
τθσ καινοτομίασ και τθσ εξωςτρζφειασ ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία
των μικρομεςαίων επιχειριςεων όλων των τομζων και κλάδων του
εμπορίου, του τουριςμοφ, τθσ μεταποίθςθσ των λοιπϊν υπθρεςιϊν και
επαγγελμάτων, κακϊσ και άλλων εξειδικευμζνων ςυναφϊν υπθρεςιϊν,
όπωσ υλοποίθςθ ςυνεργειϊν ςυμπράξεων με φορείσ και οργανιςμοφσ
ιδιωτικοφσ και μθ, εφρεςθ, επιλογι, διενζργεια επιμορφωτικϊν
ςεμιναρίων και θμερίδων, γραμματειακι υποςτιριξθ, γραφείου τφπου
και δθμοςίων ςχζςεων, τθν οργάνωςθ εκκζςεων κακϊσ και τθ
διαδικαςία ενεργειϊν για τθ ςυμμετοχι ςε κλαδικζσ εκκζςεισ των
μελϊν του Επιμελθτθρίου μασ για τθν προβολι των προϊόντων τθσ
Ημακίασ και διάφορεσ λοιπζσ ενζργειεσ προκειμζνου αυτά να
υλοποιθκοφν, ωσ απαραίτθτεσ υποςτθρικτικζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ
για τθν προαγωγι τθσ καινοτομίασ και τθσ εξωςτρζφειασ των μελϊν του
Επιμελθτθρίου Ημακίασ, , όπωσ οι ςκοποί και οι δράςεισ αυτζσ
ειδικότερα προβλζπονται από το Νόμο και το καταςτατικό τθσ εταιρίασ.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ζχουν τίτλο επιτυχοφσ
ολοκλιρωςθσ Πανεπιςτθμιακοφ κφκλου ςπουδϊν με αντικείμενο τα
Οικονομικά, τθν Πλθροφορικι ι τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Η χριςθ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ είναι
απαραίτθτθ. Τυχόν προχπθρεςία ςε Επιμελθτθριακό περιβάλλον ι ςε
αντίςτοιχεσ δράςεισ και φορείσ, κα ςυνεκτιμθκεί. Οι υποψιφιοι που
καλφπτουν τισ παραπάνω απαιτιςεισ, κα κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ.

Η αμοιβι των εργαηομζνων κα κακοριςτεί ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία και θ απαςχόλθςθ κα γίνει ςτα γραφεία τθσ
ΕΠΑΝΕΤ (κτίριο Επιμελθτθρίου Ημακίασ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ με βιογραφικό,
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τυχόν βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από 21 ζωσ
23 Μαΐου 2018 αυτοπροςϊπωσ ςτθν γραμματεία του Επιμελθτθρίου
Ημακίασ (2οσ όροφοσ, Κεντρικισ 3, Βζροια) από τισ 08:00 π.μ. ζωσ τισ
15:00 μ.μ.
Τα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα και ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων του Επιμελθτθρίου Ημακίασ τθν 25θ Μαΐου 2018
Η ΕΠΑΝΕΤ δεν αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ
ςφμβαςθσ, και δικαιοφται να ματαιϊςει ι να επαναλάβει τθ διαδικαςία
χωρίσ

υποχρζωςθ

για

καταβολι

οποιαςδιποτε

αποηθμίωςθσ,

αποκλειςμζνθσ κάκε ςχετικισ αξίωςθσ των υποψθφίων.

Πλθροφορίεσ και αιτιςεισ παρζχονται από το Επιμελθτιριο
Ημακίασ.
(Τθλζφωνο
επικοινωνίασ
2331024734,
υπεφκυνθ
κα.Μαυροποφλου Αλίνα).
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