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Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προκηρύςςει θϋςη ςυνεργάτη Παράκτιασ Διαχείριςησ 

Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

Η περιβαλλοντικό μη κυβερνητικό οργϊνωςη Δύκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προκηρύςςει θϋςη 

πλόρουσ απαςχόληςησ ςυνεργϊτη Παρϊκτιασ Διαχεύριςησ. Ο/Η ςυνεργϊτησ/ιδα θα 

απαςχοληθεύ ςε θϋματα πολιτικών, δρϊςεων και πληροφόρηςησ ςχετικϊ με την προςταςύα 

και τη διαχεύριςη του παρϊκτιου και θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ. 

Περιγραφή αρμοδιοτήτων 

 Παρακολούθηςη τησ τρϋχουςασ πολιτικόσ και τησ νομοθεςύασ που ςχετύζεται με το 

παρϊκτιο και θαλϊςςιο περιβϊλλον ςε εθνικό, ευρωπαώκό και διεθνϋσ επύπεδο. 

 Έρευνα επύ του γνωςτικού αντικειμϋνου για την παραγωγό δρϊςεων πολιτικόσ. 

 Διοργϊνωςη - υποςτόριξη επιςτημονικών ςυνεδρύων και ενημερωτικών εκδηλώςεων. 

 Συμμετοχό ςτη ςύνταξη - υποβολό και υλοπούηςη ευρωπαώκών ςυγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμϊτων και χορηγικών προτϊςεων επύ του γνωςτικού αντικειμϋνου. 

 Σύνταξη ανακοινώςεων, εκθϋςεων, ενημερωτικών δελτύων και αρθρογραφύασ. 

 Συμμετοχό ςτη διαμόρφωςη πολιτικόσ τησ οργϊνωςησ για την προώθηςη τησ 

ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ του παρϊκτιου και θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ- ςύνταξη 

ςχετικών εκθϋςεων. 

 Σχεδιαςμόσ και υλοπούηςη εκςτρατειών ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ επύ του 

γνωςτικού αντικειμϋνου. 

 Ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με εμπλεκόμενουσ δημόςιουσ και ιδιωτικούσ φορεύσ, ΜΚΟ, 

ακαδημαώκϊ και ερευνητικϊ ιδρύματα, επαγγελματικϋσ ενώςεισ, κ.λπ. 

 Εκπροςώπηςη τησ οργϊνωςησ ςε ΜΜΕ και εκδηλώςεισ. 

Απαιτούμενα προςόντα 

 Πτυχύο ό δύπλωμα Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό ιςότιμου ιδρύματοσ τησ αλλοδαπόσ ςε 

αντικεύμενο ςυναφϋσ με το γνωςτικό αντικεύμενο τησ θϋςησ (Θαλϊςςιων Επιςτημών, 

Βιολογύασ, Περιβϊλλοντοσ, Γεωλογύασ). 

 Μεταπτυχιακόσ Τύτλοσ Σπουδών ςε αντικεύμενο ςυναφϋσ με το γνωςτικό αντικεύμενο τησ 

θϋςησ. 

 Αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό εμπειρύα (τουλϊχιςτον 3-5ετόσ) ςτο γνωςτικό 

αντικεύμενο. 

 Άριςτη ικανότητα επικοινωνύασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο. 

 Άριςτη γνώςη Ελληνικόσ και Αγγλικόσ γλώςςασ. 

 Άριςτη αποδεδειγμϋνη γνώςη Η/Υ (Office, Internet, Μϋςα Κοινωνικόσ Δικτύωςησ). 

 Οργανωτικό πρωτοβουλύα και εμπειρύα ςτο ςχεδιαςμό και την υποβολό προτϊςεων και 

προγραμμϊτων. 

 Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ςυνεργαςύασ. 

 Δυνατότητα ςυχνών μετακινόςεων εντόσ και εκτόσ Ελλϊδασ. 

 Κατοχό διπλώματοσ οδόγηςησ. 
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Επιθυμητά προςόντα 

 Γνώςη δεύτερησ ξϋνησ γλώςςασ (Γαλλικϊ, Γερμανικϊ, Ιςπανικϊ). 

 Προηγούμενη ςυμμετοχό ςε δρϊςεισ περιβαλλοντικών ΜΚΟ. 

Αποςτολή δικαιολογητικών 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψόφιοι να αποςτεύλουν μϋχρι και την Παραςκευή 1 

Ιουλίου 2016 (τϋλοσ προθεςμύασ) ςτο projects@medsos.gr. 

 Πλόρεσ βιογραφικό ςημεύωμα. 

 Συςτατικϋσ επιςτολϋσ (εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ). 

 Σύντομη επιςτολό εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ (250 λϋξεισ το μϋγιςτο) που θα 

περιγρϊφουν τουσ λόγουσ, για τουσ οπούουσ διεκδικούν επϊξια την προκηρυςςόμενη 

θϋςη. 


