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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Α.Α.) στο πλαίσιο του προγράμματος
“Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική παρακολούθηση Φυσικών Καταστροφών
(ακρώνυμο στα αγγλικά : BEYOND)”– Ref: 316210 - BEYOND EC project (FP7-REGPOT-20122013), SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME - Coordination and Support Actions,
Προγραμματικές Συμφωνίες Ερευνητικών Κέντρων και ΓΓΕΤ 2015-2017" , το οποίο υλοποιείται
στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
(Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ./Ε.Α.Α.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα για
την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:
Περιγραφή θέσης

Υποψήφιος/α με προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη και γνώσεις σε οικονομικά /και
διοικητικά θέματα έργων κατά προτίμηση ερευνητικών ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων, καθώς
και έργων ΕΣΠΑ. Ο υποψήφιος θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο συντονιστή του έργου,
θα προετοιμάζει τις οικονομικές αναφορές και τα λογιστικά φύλλα απασχόλησης, θα διευκολύνει
και θα πραγματοποιεί την επικοινωνία και την ανταλλαγή με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς
στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καθώς και με τις Οικονομικές / Διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΑ
σε συνεργασία με τον Συντονιστή του έργου, και θα υποστηρίζει την επιστημονική ομάδα στην
προετοιμασία φακέλου και υποβολής νέων προτάσεων.

Απαιτούμενα προσόντα
 Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών
 Προϋπηρεσία σε διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών
προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 Προϋπηρεσία σε διεκπεραίωση αλληλογραφίας και αρχειοθέτηση
έργων/αλληλογραφίας.
 Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ (Ecdl ή αντίστοιχο- Επεξεργασία Κειμένου,
Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Υπηρεσίες Διαδικτύου)
 Γνώση γραφιστικών πακέτων (Photoshop, Corel κλπ)
 Γνώση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων
 Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο
Proficiencyσε προφορικό και γραπτό λόγο)
 Μία (1) συστατική επιστολή

Οι αποδοχές θα είναι κυμαινόμενες, αναλόγως των προσόντων και της προϋπηρεσίας του
υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατά τη φάση αξιολόγησης των βιογραφικών θα κληθούν σε
συνέντευξη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος.
Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά (έως 10 σελίδες) πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς μέχρι
9/10/2015 στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Χαράλαμπο Κοντοέ, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr, με αντίγραφο στην κα Γεωργία Διακογιάννη,
gdiakogianni@noa.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8109113.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Δρ. Χ. Κοντοές

