
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ως συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και με στόχο την υλοποίησητης  από 1/12/2012 έως 31/05/2014 Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσειςκοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση τουκοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4:«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείταιαπό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)προσκαλεί όλους όσους ενδιαφέρονται και πληρούν ταπροσόντα να υποβάλλουν υποψηφιότητα προκειμένου να παρέχουν Συνοδευτικές Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες  (ΣΥΥ) στο πλαίσιο του ως άνω έργου προς τους ωφελούμενους της Πράξης (κωδικός θέσης
ΕΞΣΥΥ).Οι σύμβουλοι ΣΥΥ θα αναλάβουν την Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων δια μέσου ατομικών καιομαδικών συνεδριών ΣΥΥ σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης επαγγελματικώνδεξιοτήτων καθώς και την προετοιμασία για ένταξη στην αγορά εργασίας και την προώθηση τους σε αυτή,μέσω ανάπτυξης σχετικού δικτύου απασχόλησης. Οι σύμβουλοι ΣΥΥ θα πρέπει στο πλαίσιο τωναρμοδιοτήτων τους:

• Να παρέχουν ατομική και ομαδική Συμβουλευτική(περίπου 130 ωρών/σύμβουλο) στουςωφελούμενους με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας
• Να σχεδιάσουν σε συνεργασία με τους ωφελούμενους ατομικό πλάνο δράσης με συγκεκριμέναβήματα για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
• Να παρέχουν ορθή πληροφόρηση για δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης, δικτύωσης καιεπιχειρηματικότητας
• Να υποστηρίξουν τους ωφελούμενους για εξεύρεση εργασίας, ομαλή μετάβαση στην αγοράεργασίας αλλά και παραμονή σε αυτήν
• Να υποβάλλουν στην Α.Σ. αναλυτικό σχέδιο των ατομικών και ομαδικών συναντήσεων μεσυγκεκριμένους στόχους, εργαλεία και προσδοκώμενα αποτελέσματα
• Να υποβάλλουν τον αναλυτικό ατομικό σχεδιασμό ανά ωφελούμενο σε σχέση με τις γνώσεις, τιςεμπειρίες, δεξιότητες και δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας
• Να καταθέσουν αναλυτική έκθεση πεπραγμένων με πλήρη αναφορά των αποτελεσμάτων τωνσυναντήσεων και της προόδου αυτών ανά ωφελούμενο σε σχέση με την απορρόφηση από τηναγορά εργασίας.Τέλος, οι Σύμβουλοι ΣΥΥ θα πρέπει να συμμετέχουν στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας της Α.Σ.ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ όπως αυτές θα ορίζονται κάθε φορά από τους συντονιστές του έργου και να συνεργάζονταιστενά σε θέματα δικτύωσης, ενημέρωσης φορέων και προώθησης της απασχόλησης.

Δικαίωμα υποβολή αίτησης έχουν όσοι καλύπτουν τα παρακάτω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

• ΠΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου ή Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών
• Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών ΑΕΙ στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Συμβουλευτική ήσε άλλο συναφές αντικείμενο
• Αποδεδειγμένη Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ε.Ε.
• Αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού καισυμβουλευτικής ή σε συναφές αντικείμενο.



Πρόσθετα αξιολογούμενα προσόντα:
• Επαγγελματική εμπειρία στην παροχή Σ.Υ.Υ. προς την ομάδα στόχο ή σε άλλες ειδικές ομάδες
• Ειδική εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού ή σε θέματα της ομάδας στόχου
• Εμπειρία σε θέματα δικτύωσης και προώθησης στην απασχόληση
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ.Ο/η εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι παρεχόμενεςυπηρεσίες δεν συνιστούν εξαρτημένη εργασία και το ΚΕΘΕΑ δεν θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κατάτη διάρκεια της συνεργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:Ο υποψήφιος θα πρέπει:
• να είναι Έλληνας πολίτες ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενής ή μετανάστηςμε δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
• να έχει εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγείνόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης, να έχει εκπληρώσει,σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτικήπολιτική κοινωνική υπηρεσία.Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που πληρούντις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούνόλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση της γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, τηνπροσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων:Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με την ένδειξη για την θέση του
εξωτερικού συνεργάτη με κωδικό θέσης ΕΞΣΥΥ.

1. Μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων –ΚΕΘΕΑ,
Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή

2. Με FAX στο 210-9241 986 ή
3. Ιδιοχείρως στην παραπάνω διεύθυνση εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων
(ή σφραγίδα ταχυδρομείου)

είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες:
• Στα τηλέφωνα210 92 41 993-9,  Δευτέρα – Παρασκευή από 8.30 π.μ. – 16.30 μ.μ.Τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή του ΚΕΘΕΑ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τηνανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
• Επικυρωμένη φωτοτυπία των δυο όψεων της Αστυνομική Ταυτότητας
• Επικυρωμένη φωτοτυπία των τίτλων σπουδών
• Επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας(πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις φορέων,επίσημα έγγραφα σχετικά με επαγγελματικήεμπειρία)
• Επικυρωμένα αποδεικτικά εκπαίδευσης (βεβαιώσεις φορέων, γνώσης ξένης γλώσσας κτλ).



Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναιεπικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, πράξη αναγνώρισης από τοΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης τωνδικαιολογητικών οι επιλεχθέντες θα αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες όπως αυτοί θα ορίζονται στησειρά κατάταξης την οποία θα ορίσει η επιτροπή επιλογής.
Κατάταξη υποψήφιων:Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας η απαιτούμενη κάλυψη εκ μέρουςτων  υποψηφίων των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, η εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενοεργασίας, η εμπειρία σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερατον πληθυσμό-στόχο καθώς και η ανταπόκριση του υποψηφίου στις απαιτήσεις της προσωπικήςσυνέντευξης.


