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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών, για τη 
στελέχωση της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ 
ΑΑΕ/ΟΤΑ 
 
 
Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 
 
έχοντας υπόψη: 
- το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 
- τον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών και τον Κανονισμό Πρόσληψης 

Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ  
- την υπ’ αριθμόν 3 Απόφαση της 23ης/28.11.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ  
 

Προκηρύσσει : 
 

την πρόσληψη ενός πτυχιούχου σχολής Επικοινωνιών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας ή Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαοχτώ (18) μηνών. 
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Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου ορίζονται ακολούθως:  
 

- Πτυχίο ΑΕΙ σε Επιστήμες Επικοινωνίας ή/και Δημοσιογραφίας ή/και Κοινωνικών & 
Ανθρωπιστικών Σπουδών 

- Εμπειρία άνω των 5 ετών στην εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικών δράσεων, πολιτισμού και 
τουρισμού   

- Εμπειρία στη Διαχείριση/υλοποίηση/παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων 
και Πρωτοβουλιών   

- Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
Επιθυμητά προσόντα του υποψηφίου που εκτιμώνται ιδιαίτερα 
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις ανωτέρω επιστήμες  
- Εμπειρία σε δράσεις προώθησης και διάχυσης αποτελεσμάτων έργων  

 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 

Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

– Διπλώματα, Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά κλπ. σε απλά 

φωτοαντίγραφα), συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα www.mdat.gr της Εταιρίας και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών, ήτοι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ 

ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106α.  

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω 

προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η τελική αξιολόγηση – κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρόσληψης Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Προσωπικότητα 10% 

Επιστημονική κατάρτιση 15% 

Εξειδίκευση/ επαγγελματική εμπειρία 70% 

Οικογενειακή κατάσταση 5% 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
 
 

http://www.mdat.gr/

