ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Ερευνών του ∆.Π.Θ., στα πλαίσια υλοποίησης έργων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ιδιαίτερα στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» µε τίτλο «Εκπαιδευτική Στήριξη του προγράµµατος ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Β’ Κύκλος - ∆ράση 2:
Ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων στο Internet / Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», Μέτρο
8.2, που συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον κ. Χριστόδουλο Χαµζά,
καθηγητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ∆.Π.Θ. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για τη στελέχωση
της οµάδας Συµβούλων Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ) για τους Νοµούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και ∆ράµας µε
περιορισµένο αριθµό ατόµων που διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
¾
¾
¾
¾

Τελειόφοιτοι, ∆ιπλωµατούχοι, Πτυχιούχοι, Μεταπτυχιακοί Πανεπιστηµίων µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα Πληροφορικής
Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τµηµάτων Πληροφορικής καθώς και Τµηµάτων Οικονοµικών και ∆ιοίκησης µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα
Πληροφορικής
Πτυχιούχοι ΙΕΚ ειδικοτήτων σχετικών µε την Πληροφορική µε Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης και µε γνώσεις και εµπειρία
σε θέµατα Πληροφορικής
Καθηγητές Πληροφορικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Οι δεξιότητες του ΣΥΚ άπτονται των παρακάτω:
• βασικές γνώσεις σε θέµατα πληροφορικής και ειδικότερα σε εφαρµογές σε περιβάλλον ιστού (web)
• βασικές γνώσεις στις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν
• σχετική εξειδίκευση των παραπάνω ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. τουρισµός, εµπόριο, µεταποίηση)
• ικανότητα επικοινωνίας
Οι ΣΥΚ που θα επιλεγούν θα αναλάβουν συµβουλευτικές υπηρεσίες στις ΜΜΕ της Περιφέρειας υλοποίησης του προγράµµατος, αναφορικά µε
τις εφαρµογές της Πληροφορικής την οργάνωση µιας επιχείρησης, την υποστήριξη και καθοδήγηση στην επιχειρηµατική χρήση του ∆ιαδικτύου
και µε απώτερο στόχο την προαγωγή του ηλεκτρονικού εµπορίου ως επιχειρηµατικής στρατηγικής.
Ο ΣΥΚ οφείλει να έχει ελεύθερο χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και να διαµένει κοντά στην έδρα της κοινοπραξίας έτσι ώστε να
έχει στενή σχέση µε τις ΜΜΕ της περιφέρειάς του. Επίσης, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τη χρονική περίοδο του προγράµµατος στις
επιχειρήσεις και ο κύκλος επισκέψεων ανά επιχείρηση ορίζεται σε τρία 6-ωρα.
Επιπλέον προσόντα των ενδιαφεροµένων θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγησή τους, η οποία θα περιλαµβάνει και προσωπική
συνέντευξη. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση µε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σηµείωµα, τίτλους
σπουδών, βεβαιώσεις εµπειρίας, συστατικές επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαµόρφωση σωστής γνώµης
για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα των υποψηφίων.
Επίσης, θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής ως ΣΥΚ στην επίσηµη ιστοσελίδα του
προγράµµατος στη διεύθυνση http://www.go-online.gr/goonline/syk/index.html . Οι υποψήφιοι µετά από προεπιλογή θα κληθούν για συνέντευξη
σε ηµεροµηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο ή να αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, το αργότερο µέχρι
23 Μαρτίου 2006 (23-03-2006), στη διεύθυνση:
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