ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤ

Ιωάννινα, 10/11/2018
Η Ζνωςη Ξενοδόχων Νομοφ Ιωαννίνων, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου “New technologies
in the service of developing interregional thematic routes - THEMA” (INTERREG IPA II Cross-border
Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”), το οποίο χρθματοδοτείται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Αλβανίασ, ενδιαφζρεται να προςλάβει
υντονιςτή του ζργου με ςφμβαςθ ζργου.
Η ζδρα τθσ εργαςίασ του κα βρίςκεται ςτα Ιωάννινα, κα αναφζρεται ςτον Πρόεδρο και το ΔΣ τθσ
Ζνωςθσ ενϊ κα βρίςκεται ςε ςυνεννόθςθ με τον επικεφαλισ εταίρο του ζργου και τθ Διαχειριςτικι
Αρχι.
Περιγραφή Θζςησ:
Συνολικόσ ςυντονιςμόσ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ του προςωπικοφ και των κακθκόντων τθσ
Ζνωςθσ Ξενοδόχων Νομοφ Ιωαννίνων για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Εξαςφαλίηει ότι
τθροφνται και εφαρμόηονται οι αποφάςεισ του επικεφαλισ εταίρου και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ,
και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ζνωςθσ (κατά περίπτωςθ).
Συγκεκριμζνα, ο ςυντονιςτισ είναι υπεφκυνοσ για:
• Διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων του προγράμματοσ, ςε ό,τι αφορά τθν Ζνωςθ.
• Εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ ςτα διαχειριςτικά όργανα του Προγράμματοσ, όπωσ: Επικεφαλισ
Εταίροσ, Διαχειριςτικι Αρχι, Φορείσ-Συνεργάτεσ, Ελεγκτζσ, τα ςυςτιματα διαχείριςθσ και
ελζγχου του προγράμματοσ κλπ, με βάςθ τθν ορκι διαχείριςθ του προγράμματοσ και τθν
εφαρμογι του κοινοτικοφ και του εκνικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου.
• Υποςτιριξθ τθσ Ζνωςθσ κατά τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ του Προγράμματοσ.
• Εκπόνθςθ των απαραίτθτων εκκζςεων του Προγράμματοσ και υποβολι τουσ ςτουσ
αντίςτοιχουσ φορείσ διαχείριςθσ του προγράμματοσ.
• Υποςτιριξθ τθσ Ζνωςθσ για τθν υλοποίθςθ των δθμοςίων ςχζςεων του Προγράμματοσ.
• Παρακολοφκθςθ και εποπτεία εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων, αν είναι απαραίτθτο.
• Κατάρτιςθ και παρουςίαςθ ςτθν Ζνωςθ, τον Επικεφαλισ Εταίρο και τθν κοινι γραμματεία
προτάςεων για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ δομισ και των διαδικαςιϊν του ζργου, όταν είναι
απαραίτθτο, προκειμζνου να βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτα και θ ςυνολικι λειτουργία
του.
Παραδοτζα τησ Θζςησ:
 1.2.2 Συμμετοχι ςε 4 διακρατικζσ ςυναντιςεισ
 2.2.1 Ενθμζρωςθ τθσ δικτυακισ πφλθ του ζργου και κα δθμοςιεφει ειδιςεισ και
δραςτθριότθτεσ ςτα κοινωνικά μζςα ενθμζρωςθσ
 2.2.2 Συμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ εκκίνθςθσ και λιξθσ του ζργου.
 2.2.3 Συνειςφορά ςτο ςχζδιο επικοινωνίασ του ζργου. Η ςυνειςφορά κα αποςταλεί ςτον
επικεφαλισ εταίρο για να παραδϊςει το τελικό ςχζδιο.
 2.2.4 Υποδοχι και ςυνοδεία τθσ ςυντακτικισ ομάδασ των 2 περιοδικϊν υψθλισ φιμθσ ςτον
τομζα του τουριςμοφ που κα προςκλθκοφν (National Geographic, Travel Magazine). Επίςθσ,














αυτό το άτομο κα δθμοςιεφςει άρκρα ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ για τθν προϊκθςθ των
δραςτθριοτιτων του THEMA.
3.2.1 Διαχείριςθ των δραςτθριοτιτων του ζργου THEMA για τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία
και ςυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ Philoxenia.
3.2.2 Διαχείριςθ των δραςτθριοτιτων του ζργου THEMA για τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία
και ςυμμετοχι ςε δφο διεκνείσ εκκζςεισ.
4.2.1 Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό των ελλθνικϊν διαδρομϊν και ςτα ελλθνικά κεματικά
τουριςτικά πακζτα, παρζχοντασ γνϊςεισ από τθν επιχειρθματικι και επαγγελματικι άποψθ
του τουριςμοφ.
4.2.2 Συλλογι κάκε ςχετικισ πλθροφορίασ που κα ενςωματωκεί ςτθν εφαρμογι για κινθτά
THEMA (π.χ. περιεχόμενο, βίντεο, ςθμεία ενδιαφζροντοσ, περιγραφι κ.λπ.), παρζχοντασ
γνϊςεισ από τθν άποψθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και του τουριςμοφ.
4.2.3 Συνεργαςία με τον επικεφαλισ εταίρο για να ςχεδιάςουν και να δθμιουργιςουν τισ
προκλιςεισ που κα ςυνδζονται με τισ κεματικζσ διαδρομζσ. Οι ομάδεσ εςτίαςθσ με
εμπειρογνϊμονεσ κα διεξαχκοφν ςε ςυνάρτθςθ με το παραδοτζο 4.2.4.
4.2.4 Υλοποίθςθ 2 ομάδων εςτίαςθσ με ξενοδόχουσ, ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ και
επαγγελματίεσ του χϊρου, προκειμζνου να εντοπίςουν τισ ανάγκεσ τουσ και τα βραβεία
που κα μποροφςαν να προςφζρουν οι επαγγελματίεσ του τουριςμοφ ςτο ζργο. Επίςθσ, κα
πραγματοποιθκοφν ςυνεντεφξεισ και, ςε ςυνεργαςία με τον επικεφαλισ εταίρο, τα βραβεία
που κα πάρουν οι τουρίςτεσ για τθν ελλθνικι πλευρά κα οριςτικοποιθκοφν και κα
ενςωματωκοφν ςτθν εφαρμογι για κινθτά (από τον επικεφαλισ εταίρο).
5.2.2 Αξιολόγθςθ των διεπαφϊν που κα ςχεδιαςτοφν προκειμζνου να αναπτυχκοφν
περαιτζρω ςτο παραδοτζο 5.1.3.
5.2.3 Αξιολόγθςθ τθσ τελικισ πλατφόρμασ για ςφάλματα. Η αναφορά κα αποςταλεί ςτον
εξωτερικό εμπειρογνϊμονα που είναι υπεφκυνοσ για τθν ανάπτυξθ του λογιςμικοφ για να
διορκϊςει τα λάκθ και να διακζςει τθ 2θ ζκδοςθ τθσ πλατφόρμασ.
6.2.1 Συμμετοχι ςε 2 περιθγιςεισ μελζτθσ ςτθν Αλβανία και ςε 1 ςτθν Ελλάδα.
6.2.2 Διοργάνωςθ του Παιχνιδιοφ του Κρυμμζνου Θθςαυροφ ςτθν Ελλάδα.
6.2.3 Διοργάνωςθ 2 ταξιδιϊν επίδειξθσ (1 περιοδεία τφπου και 1 εκδιλωςθ επίδειξθσ) ςτθν
Ελλάδα.

Απαραίτητα Προςόντα:
• Αναγνωριςμζνο πτυχίο 3/βάκμιασ εκπαίδευςθσ.
• Επαγγελματικι πείρα τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςε ςυντονιςμό, παρακολοφκθςθ και
διαχείριςθ προγραμμάτων και ζργων ι / και ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν ΕΕ
προγραμμάτων και ζργων, από τα οποία τουλάχιςτον πζντε (5) χρόνια εμπειρίασ ςε
διαςυνοριακό, διακρατικό ι διεκνζσ επίπεδο.
• Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ που πρζπει να αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό
(C2) ι ιςοδφναμο από εξουςιοδοτθμζνο / αναγνωριςμζνο ίδρυμα.

Πρόςθετα προςόντα που θα αξιολογηθοφν επιπρόςθετα:
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ι Δίπλωμα αναγνωριςμζνο επίςθμα από δθμόςιο φορζα /
οργανιςμό / αρχι τθσ χϊρασ ικαγζνειασ του αιτοφντοσ (το εκπαιδευτικό υπόβακρο πρζπει
να αποδεικνφεται υποβάλλοντασ το αντίςτοιχο πτυχίο ςτα αγγλικά ι αν δεν είναι ςτα
αγγλικά και ςυνοδεφεται από αγγλικι μετάφραςθ).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επαγγελματικι εμπειρία ςε εξειδικευμζνα ςχετικά με το πρόγραμμα αντικείμενα
(γαςτρονομία, κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ κλπ)
Γνϊςθ χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (επεξεργαςία κειμζνων, προετοιμαςία
παρουςιάςεων, χριςθ βάςεων δεδομζνων και διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων
παρακολοφκθςθσ) θ οποία κα αποδεικνφεται με πτυχίο ECDL ι άλλο αντίςτοιχο ι ςχετικι
ιςοδυναμία.
Γνϊςθ των διαδικαςιϊν και των πολιτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων, ιδίωσ ςτο πλαίςιο μιασ διεκνοφσ ομάδασ.
Εμπειρία εργαςίασ ςε ζνα πολυπολιτιςμικό περιβάλλον.
Ιςχυρι επικοινωνία και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ.
Οργανωτικζσ ικανότθτεσ, δθμιουργικότθτα και ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων.
Ηγεςία και ιςχυρι προςζγγιςθ προςανατολιςμζνθ ςτα αποτελζςματα.
Δυνατότθτα διαχείριςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ, για προϊκθςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και
τθσ κατανομισ ευκυνϊν.
Ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και ευκυνϊν.
Ικανότθτα εργαςίασ υπό πίεςθ
Άριςτεσ δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ.
Ικανότθτα κακοριςμοφ και εςτίαςθ ςτισ προτεραιότθτεσ που κακορίηονται από το
Πρόγραμμα.
Ικανότθτα ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ και ςε γραπτι και προφορικι ζκφραςθ.
Προκυμία να ταξιδεφει ςυχνά.

Διαδικαςία Πρόςληψησ
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν ςτο e-mail secretary@irha.gr, μζχρι τισ 15 Νοεμβρίου
2018 τα εξισ ζγγραφα, ςε μορφι pdf ι bitmap:
• Μια επιςτολι κινιτρου ςτα αγγλικά,
• Ζνα βιογραφικό ςθμείωμα ςε μορφι europass
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae).
Το βιογραφικό κα πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςτο οποίο ο ανακζτων φορζασ κα μπορεί να επικοινωνεί εγγράφωσ με τον
υποψιφιο.
• Πτυχίο / Πιςτοποιθτικό για τθ ςχετικι εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, πλθροφορικι και γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ.
• Πιςτοποιθτικά προθγοφμενθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (θ επαγγελματικι πείρα πρζπει να
αποδεικνφεται με τθν υποβολι εγγράφων κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι αντίγραφα των
ςυμβάςεων εργαςίασ ι γραπτι επιβεβαίωςθ από τον εργοδότθ του υποψιφιου για
Ζλλθνεσ υποψιφιουσ ι από αντίςτοιχα επίςθμα ζγγραφα για τουσ μθ Ζλλθνεσ αιτοφντεσ
(όπωσ φυλλάδιο εργαςίασ, κ.λπ.), τα οποία πρζπει να επαλθκεφονται από τθν επιτροπι
κατά τθν απαιτοφμενθ αξιολόγθςθ προςόντων - ςτα αγγλικά ι αν δεν είναι ςτα αγγλικά,
ςυνοδευόμενθ από αγγλικι μετάφραςθ).
• Αντίγραφο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι άλλου ζγκυρου εγγράφου αναγνϊριςθσ,.
• Σε περίπτωςθ που θ ςτρατιωτικι κθτεία είναι υποχρεωτικι ςτθ χϊρα τθσ ικαγζνειασ, οι
υποψιφιοι πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει αυτι τθν υποχρζωςθ.
Το άτομο που κα επιλεγεί, κα ειδοποιθκεί από τθν Ζνωςθ ξενοδόχων Νομοφ Ιωαννίνων με ζγγραφθ
ειδοποίθςθ ςτο προςωπικό του e-mail που κα ζχει ςυμπεριλάβει ςτο βιογραφικό του.

Προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων
Ή Ζνωςθ Ξενοδόχων Νομοφ Ιωαννίνων ςυλλζγει τα προςωπικά ςασ δεδομζνα αποκλειςτικά και
μόνο για τθν διαδικαςία πρόςλθψθσ, όπωσ αυτι περιγράφεται παραπάνω.
Τα ςτοιχεία αυτά είναι εμπιςτευτικά και δεν μποροφν να μεταφερκοφν ςε τρίτουσ. Αποκθκεφονται
για όςο διάςτθμα απαιτείται για το ςκοπό για τον οποίο αποκτϊνται και είναι αςφαλιςμζνα
ςφμφωνα με τα πρότυπα αςφαλείασ που ορίηονται ςτουσ ευρωπαϊκοφσ νόμουσ για τθν προςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων.
Ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε πρόςβαςθ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα, να διορκϊςετε /
διαγράψετε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, να περιορίςετε τθν επεξεργαςία, να αντιταχκείτε ςτθν
επεξεργαςία ι / και να αςκιςετε το δικαίωμά ςασ ςτθ φορθτότθτα δεδομζνων ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό 2016 / 679.
Μια αίτθςθ για τθ διόρκωςθ / διαγραφι των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ πρόςλθψθσ ιςοδυναμεί με τθν απόςυρςθ τθσ ζκφραςθσ ενδιαφζροντοσ / αίτθςθσ.
Προχπολογιςμόσ αμοιβήσ τησ θζςησ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ αμοιβισ ανζρχεται ςε 26.145€, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των
φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν επιβαρφνςεων.
Διάρκεια Ζργου
Η διάρκεια του ζργου κα είναι ζωσ τισ 14/11/2019. Ενδεχόμενθ παράταςθ του ζργου δεν κα
επιφζρει αφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ αμοιβισ τθσ κζςθσ.
Προθεςμία υποβολήσ προςφορϊν
Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςτα γραφεία τθσ Ζνωςθσ Ξενοδόχων
Νομοφ Ιωαννίνων, Μζγαρο Περιφζρειασ Ηπείρου, Πλ. Πφρρου 1 (είςοδοσ από τθν οδό Πυρςινζλα),
452 21 Ιωάννινα, κακθμερινά, 10.00 πμ ζωσ 13.00 πμ, ζωσ και τθν Δευτζρα, 10 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδιποτε πλθροφορία μποροφν να απευκφνονται ςτο
email:secretary@irha.gr
Ο Πρόεδροσ
τθσ Ζνωςθσ Ξενοδόχων
Νομοφ Ιωαννίνων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

