
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρεις (3) συμβάσεις εργασίας, 
ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου

Η  επιχείρηση  Διεθνές  Φεστιβάλ  Κινηματογράφου  για  Παιδιά  και  Νέους  –  Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης
και προς υποστήριξη της εκτέλεσης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τη Δράση 9.v.1.1-a
«Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(Κ.ΑΛ.Ο.)  στη  Δυτική  Ελλάδα»  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020»,  Κωδικός Πράξης: ΔΕΕ16-0447404, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης τριών (3) συμβάσεων εργασίας,
ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  με  ειδικότητες,  αντικείμενα  και  προσόντα  ως
ακολούθως:

Τίτλος Θέσης
Εργασίας  

Υπεύθυνος/η  έρευνας και ανάπτυξης 

Αριθμός ατόμων Ένα (1)

Βασικός σκοπός της
θέσης  

Σχεδιάζει, διευθύνει και συντονίζει της ερευνητικές και 
αναπτυξιακές δραστηριότητες του οργανισμού, υπό την 
καθοδήγηση της διοικούσας επιτροπής και σε διαβούλευση με 
της υπεύθυνους άλλων τμημάτων.

Κύριες
αρμοδιότητες –

καθήκοντα  

− Σχεδιάζει, διευθύνει και συντονίζει της ερευνητικές και 
αναπτυξιακές δραστηριότητες εσωτερικά ή με τη συνδρομή 
εξωτερικών συνεργατών, για την ανάπτυξη καινοτόμων 
εργαλείων κινηματογραφικής εκπαίδευσης παιδιών, νέων και 
εκπαιδευτικών,

− Σχεδιάζει τη γενική έρευνα και το αναπτυξιακό 
πρόγραμμα της ΚΟΙΝΣΕΠ, αποσαφηνίζει της στόχους και της 
προϋπολογιστικές απαιτήσεις,

− Ελέγχει της δαπάνες και διασφαλίζει την αποτελεσματική
χρήση των πόρων,

− Διεξάγει διερευνητικές επαφές στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό για την εξεύρεση πόρων και συνεργασιών,

− Συγκροτεί και διευθύνει λειτουργικές και διοικητικές 
διαδικασίες του τμήματος του

Απαιτήσεις σε
επαγγελματική

εμπειρία 

Εργασιακή ή/και εθελοντική εμπειρία  σχετική με της κύριες 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω 
(Επιθυμητή προϋπηρεσία  6 ετών) 

Απαιτήσεις σε
γνώσεις και
δεξιότητες /
Εκπαίδευση 

Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινωνικές ή 
ανθρωπιστικές  επιστήμες (οικονομικές ή κοινωνικές επιστήμες ή 
εκπαίδευση) -  Επιθυμητές οι Μεταπτυχιακές σπουδές.

Επιθυμητές γνώσεις Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 



και δεξιότητες Βασικές γνώσεις Η/Υ

Τεχνικές δεξιότητες  Γνώσεις και δεξιότητες σε μεθοδολογίες διεξαγωγής έρευνας 

Προσωπικά
χαρακτηριστικά και

αξίες 

Οργανωτικότητα, ευελιξία, επικοινωνιακές ικανότητες, 
συνεργατικότητα, κριτική σκέψη, ικανότητα λήψης αποφάσεων 

Διάρκεια
απασχόλησης

 Δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με 
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης

Αποδοχές Βάσει της απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
της Δράσης και της υπ. αριθμ. Α.Π. 3244/20-07-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΖΞ37Λ6-7ΥΨ), το συνολικό κόστος της αμοιβής δε δύναται να 
υπερβεί συνολικά (για τους 16 μήνες) το ύψος των 17.865,76 €

Τόπος εργασίας Πύργος, στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ

Τίτλος Θέσης
Εργασίας  

Υπεύθυνος/η επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων και 
εξοπλισμού 

Αριθμός ατόμων Ένα (1)

Βασικός σκοπός της
θέσης  

Συντονίζει τη λειτουργία των τεχνικών υποδομών καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.

Κύριες
αρμοδιότητες –

καθήκοντα  

− Έχει την ευθύνη του συντονισμού των τεχνικών 
υποδομών της ΚΟΙΝΣΕΠ (εργαστήρια, πλατό, στούντιο 
animation, στούντιο ήχου και εικόνας, κλπ.),

− Έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του τεχνικού 
εξοπλισμού

− Έχει την ευθύνη διαχείρισης της λειτουργίας των 
επικοινωνιακών υποδομών και δικτύων 

− Σχεδιάζει  και διαχειρίζεται  ηλεκτρονικές  βάσεις 
δεδομένων,  επαφών κλπ  

Απαιτήσεις σε
επαγγελματική

εμπειρία 

Εργασιακή ή/και εθελοντική εμπειρία σχετική με τις κύριες 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω

(Επιθυμητή προϋπηρεσία  6 ετών)

Απαιτήσεις σε
γνώσεις και
δεξιότητες /
Εκπαίδευση 

Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο των ΤΠΕ.

Επιθυμητές γνώσεις
και δεξιότητες 

Πολύ καλή γνώση της  αγγλικής γλώσσας 



Τεχνικές δεξιότητες  Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, διαχείριση δικτύων, και χειρισμός 
κινηματογραφικού εξοπλισμού 

Προσωπικά
χαρακτηριστικά και

αξίες 

Οργανωτικότητα, ευελιξία, συνεργατικότητα, κριτική σκέψη, 
ικανότητα λήψης αποφάσεων

Διάρκεια
απασχόλησης

 Δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με 
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης

Αποδοχές Βάσει της απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
της Δράσης και της υπ. αριθμ. Α.Π. 3244/20-07-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΖΞ37Λ6-7ΥΨ), το συνολικό κόστος της αμοιβής δε δύναται να 
υπερβεί συνολικά (για τους 16 μήνες) το ύψος των 17.865,76 €

Τόπος εργασίας Πύργος, στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ

Τίτλος Θέσης
Εργασίας  

Στέλεχος Εκπαίδευσης

Αριθμός ατόμων Ένα (1)

Βασικός σκοπός της
θέσης  

Συμμετέχει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων της 
ΚΟΙΝΣΕΠ

Κύριες
αρμοδιότητες –

καθήκοντα  

− Συμμετέχει στον σχεδιασμό και υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό

− Συμμετέχει στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
προγραμμάτων  επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς

− Συμμετέχει στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών  δράσεων προς τους επαγγελματίες του 
κινηματογράφου

− Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλους φορείς του 
χώρου του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης,

− Συμμετέχει στην διερεύνηση καλών πρακτικών και 
καινοτομιών στην κινηματογραφική εκπαίδευση

− Αναζητά, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έρευνας και 
Ανάπτυξης,  τρόπους χρηματοδότησης των δράσεων 
προκειμένου να διατεθούν δωρεάν σε ομάδες πληθυσμού οι 
οποίες υφίστανται αποκλεισμό λόγω οικονομικής δυσχέρειας.

Απαιτήσεις σε
επαγγελματική

εμπειρία 

Εργασιακή ή/και εθελοντική εμπειρία σχετική με τις κύριες 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω

(Επιθυμητή προϋπηρεσία  6 ετών)



Απαιτήσεις σε
γνώσεις και
δεξιότητες /
Εκπαίδευση 

Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες  

Επιθυμητές γνώσεις
και δεξιότητες 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Τεχνικές δεξιότητες  Εφαρμογή μεθοδολογιών εκπαιδευτικής έρευνας, και 
σχεδιασμού μαθημάτων (εκπαιδευτικοί στόχοι, περιεχόμενο, 
εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, αξιολόγηση) 

Προσωπικά
χαρακτηριστικά και

αξίες 

Οργανωτικότητα, ευελιξία, επικοινωνιακές ικανότητες, 
συνεργατικότητα, κριτική σκέψη, ικανότητα λήψης αποφάσεων

Διάρκεια
απασχόλησης

 Δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με 
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης

Αποδοχές Βάσει της απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
της Δράσης και της υπ. αριθμ. Α.Π. 3244/20-07-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΖΞ37Λ6-7ΥΨ), το συνολικό κόστος της αμοιβής δε δύναται να 
υπερβεί συνολικά (για τους 16 μήνες) το ύψος των 17.865,76 €

Τόπος εργασίας Πύργος, στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ

Σημείωση: στην περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από τις προβλεπόμενες 
ειδικότητες, δύναται να καλυφθούν από υποψηφίους άλλων ειδικοτήτων που δεν έχουν τις 
ιδιότητες αυτές, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στην αίτησή τους τις θέσεις αυτές.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά
τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

7. Βεβαιώσεις εθελοντικής απασχόλησης

Προσόντα που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 
υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη.



Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αποσταλούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) το αργότερο μέχρι την 22.08.2022 και ώρα 14:00 στη 
διεύθυνση koinsep@olympiafestival.gr.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ο/Η υπογεγραμμένος/η με τα στοιχεία:

Επώνυμο: ....................................................................................................................................

Όνομα: ........................................................................................................................................

Όνομα πατρός: ............................................................................................................................

Αριθμός τηλεφώνου: ..................................................................................................................

Ε-mail: .........................................................................................................................................

Διεύθυνση: ..................................................................................................................................

Υποβάλω την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός μου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, για τη θέση με 
τίτλο: 

.....................................................................................................................................................

Καταθέτω τα δικαιολογητικά μου με την κάτωθι αριθμητική σειρά:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και
αληθείς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ


