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Κοζάνη, 10/11/2016
Αρ. Πρωτ: -1118-

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
H ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης του ερευνητικού έργου LIFE με τίτλο “Material Match
Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks” (LIFE15
ENV/IT/000697) και ακρωνύμιο M3P που εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE Environment and
Resource Efficiency project application, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου για χρονικό
διάστημα ενός (1) μήνα.
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Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:




Δίπλωμα Μηχανικού ΠΕ.
Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) ευρωπαϊκά έργα (κατά προτίμηση LIFE).

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
Οι ενδιαφερόμενοι που εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της ως άνω πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στην σχετική διαδικασία,
υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος.

2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και των πτυχίων από τα οποία θα προκύπτει η
γνώση της ξένης γλώσσας.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:
 Η υποχρέωση του αναδόχου για την καθημερινή φυσική παρουσία του στον χώρο της
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
 Η εμπειρία που δηλώνεται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθής και υποστηρίζεται από
σχετικές συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-καλής εκτέλεσης.
5. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης
για την καταλληλότητά του.
Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται
επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.
Η αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη για την εκτέλεση της Σύμβασης ορίζεται στο ποσό των 4.092€
πλέον ΦΠΑ 24% (982,08€), ήτοι στο συνολικό ποσό των 5.074,08€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ
Α.Ε., 6ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΤΚ 50100 Κοζάνη είτε με συστημένη επιστολή ή courier στην
παραπάνω Διεύθυνση με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για το
Πρόγραμμα LIFE M3P».
Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24610
45533 και στο e-mail: info@diadyma.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (08:00-16:00).
Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης
της εν λόγω πρόσκλησης στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., θα γίνονται δεκτές στις
εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της εταιρείας από 08.00 και μέχρι ώρα 16.00. Στην
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο κρίνεται
από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου και σε περίπτωση
αποστολής με courier η ημερομηνία παράδοσης. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μετά την λήξη της
προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν εξετάζονται.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εισηγηθεί
τον προτεινόμενο προς πρόσληψη εξωτερικό συνεργάτη στη Γενική Διεύθυνση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.,
η οποία θα λάβει την τελική απόφαση επιλογής. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης η αρμόδια
Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής
της πρόσκλησης για την εν λόγω θέση. Εν συνέχεια, προβαίνει στην αξιολόγηση των τυπικών,
ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων για την υπό προκήρυξη θέση. Στην
συνέχεια καταρτίζει πίνακα με σειρά προτεραιότητας με βάση τα τυπικά, ουσιαστικά και
πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων για την υπό προκήρυξη θέση. Επί τη βάσει του σχετικού
πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη

αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων, το οποίο διαβιβάζει προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την λήψη της σχετικής απόφασης.
Η παρούσα πρόσκληση
(http://www.diadyma.gr) .
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