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Θζμα: Πρόσκλθσθ Εκδιλωσθς Ενδιαφζροντος
H ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε. ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ του ερευνθτικοφ ζργου LIFE με τίτλο “Material Match
Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks” (LIFE15
ENV/IT/000697) και ακρωνφμιο M3P που εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα LIFE Environment and
Resource Efficiency project application, προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ που διακζτουν τα
απαραίτθτα προςόντα να υποβάλουν αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά,
για μία (1) κζςθ ςυνεργάτθ, ο οποίοσ κα απαςχολθκεί με ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου για χρονικό
διάςτθμα οκτϊ (8) μθνϊν – 110 ανκρωποθμερϊν – 880 ωρϊν.

Ειδικότθτα

Αντικείμενο

Αρικμός
κζσεων

Διάρκεια

Διπλ. Μθχανικόσ

Δράςθ Β1 και Β2

1

8 μινεσ – 110
ανκρωποθμζρεσ – 880 ϊρεσ

Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ κα πρζπει να διακζτουν και να τεκμθριϊνουν τα κάτωκι προςόντα:




Δίπλωμα Μθχανικοφ ΠΕ.
Σουλάχιςτον καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
Εμπειρία ςε τουλάχιςτον πζντε (5) ευρωπαϊκά ζργα (κατά προτίμθςθ LIFE).

Απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβλθκοφν:
Οι ενδιαφερόμενοι που εκτιμοφν ότι οι γνϊςεισ και θ εμπειρία τουσ ανταποκρίνονται ςτισ
απαιτιςεισ τθσ ωσ άνω πρόςκλθςθσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν ςχετικι διαδικαςία,
υποβάλλοντασ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ.
2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν τουσ και των πτυχίων από τα οποία κα προκφπτει θ
γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
3. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.

4. Τπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνεται:
 Η υποχρζωςθ του αναδόχου για τθν κακθμερινι φυςικι παρουςία του ςτον χϊρο τθσ
ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε.
 Η υποχρζωςθ του αναδόχου να ςυμμετζχει με δικά του ζξοδα ςτθ ςυλλογι των
ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων από τισ ςυμμετζχουςεσ βιομθχανίεσ-επιχειριςεισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. Η ςυμπλιρωςθ του κάκε ερωτθματολογίου κα
πραγματοποιείται με επιτόπια επίςκεψθ ςτο χϊρο τθσ εκάςτοτε βιομθχανίασ-επιχείρθςθσ.
 Η εμπειρία που δθλϊνεται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα είναι αλθκισ και υποςτθρίηεται από
ςχετικζσ ςυμβάςεισ ι/και βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ-καλισ εκτζλεςθσ.
5. Κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου κα βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ
για τθν καταλλθλότθτά του.
Οι ενδιαφερόμενοι ενδζχεται να κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ ςε περίπτωςθ που κρικεί ότι απαιτοφνται
επιπλζον ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςι τουσ.
Η αμοιβι του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ για τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςτο ποςό των
16.485,00€ πλζον ΦΠΑ 24% (3.956,4€), ιτοι ςτο ςυνολικό ποςό των 20.441,40€.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ είτε αυτοπροςϊπωσ ςτα γραφεία τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ
Α.Ε., 6ο χλμ Κοηάνθσ – Πτολεμαΐδασ, ΣΚ 50100 Κοηάνθ είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier ςτθν
παραπάνω Διεφκυνςθ με τθν ζνδειξθ «ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ για το
Πρόγραμμα LIFE M3P».
Για παροχι οποιαδιποτε ςχετικισ πλθροφορίασ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλζφωνο 24610
45533 και ςτο e-mail: info@diadyma.gr, τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ (08:00-16:00).
Η ζναρξθ προκεςμίασ για υποβολι των αιτιςεων ξεκινά από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςθσ
τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε. και λιγει εντόσ πζντε (5) εργάςιμων
θμερϊν. Οι αιτιςεισ που υποβάλλονται ςτα Γραφεία τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε., κα γίνονται δεκτζσ ςτισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ από 08.00 και μζχρι ϊρα 16.00. τθν
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ τθσ αίτθςθσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι το εμπρόκεςμο κρίνεται
από τθν θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου επί του φακζλου και ςε περίπτωςθ
αποςτολισ με courier θ θμερομθνία παράδοςθσ. Οι αιτιςεισ που αποςτζλλονται μετά τθν λιξθ τθσ
προκεςμίασ τθσ υποψθφιότθτασ δεν εξετάηονται.
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία κα ειςθγθκεί
τον προτεινόμενο προσ πρόςλθψθ εξωτερικό ςυνεργάτθ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε.,
θ οποία κα λάβει τθν τελικι απόφαςθ επιλογισ. Κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ θ αρμόδια
Επιτροπι προβαίνει ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ των αιτιςεων και των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν και καταρτίηει κατάλογο των υποψθφίων που πλθροφν τουσ όρουσ ςυμμετοχισ
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν εν λόγω κζςθ. Εν ςυνζχεια, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των τυπικϊν,
ουςιαςτικϊν και πρόςκετων προςόντων των υποψθφίων για τθν υπό προκιρυξθ κζςθ. τθν
ςυνζχεια καταρτίηει πίνακα με ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ τα τυπικά, ουςιαςτικά και
πρόςκετα προςόντα των υποψθφίων για τθν υπό προκιρυξθ κζςθ. Επί τθ βάςει του ςχετικοφ
πίνακα ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό αξιολόγθςθσ με πλιρθ, ειδικι και εμπεριςτατωμζνθ

αιτιολογία ςε ςχζςθ με τθν ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων, το οποίο διαβιβάηει προσ το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε. για τθν λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ
(http://www.diadyma.gr) .
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