MEDASSET – Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Προγράμματος
Το MEDASSET αναζητά έναν δυναμικό κι έμπειρο Υπεύθυνο Προγράμματος για πλήρη απασχόληση στα
γραφεία του στην Αθήνα.
Σκοπός της θέσης: Συντονισμός προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και έρευνας σε σχέση με τις
θαλάσσιες χελώνες και τα ενδιαιτήματά τους, τη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα, με έμφαση στα
θέματα πλαστικών απορριμμάτων και παρεμπίπτουσας αλιείας. Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση.
Διάρκεια: Αρχική σύμβαση ορισμένου χρόνου για 6-7 μήνες (Ιούνιος/Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018), με
δυνατότητα επέκτασης.
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:
 Συντονισμό και/ή υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και έρευνας σε σχέση με τις θαλάσσιες
χελώνες, εξασφαλίζοντας τη διαχείριση, τις αναφορές και τα παραδοτέα για κάθε πρόγραμμα εντός
προϋπολογισμού και προθεσμιών.
 Προγραμματισμό και υλοποίηση εκστρατειών lobbying/advocacy, συμπεριλαμβανομένων των
ελληνικών βιοτόπων προτεραιότητας για τις θαλάσσιες χελώνες (π.χ. Ζάκυνθος, Κόλπος της
Κυπαρισσίας).
 Σύνταξη αναφορών και παρουσίαση σε εθνικούς φορείς/αρχές.
 Εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων και προκηρύξεων, σύνταξη και υποβολή προτάσεων
 Ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών με ΜΚΟ, ερευνητές, αρχές, ιδρύματα και δωρητές, κλπ.
 Σύνταξη και διόρθωση άρθρων, δελτίων τύπου, επιστημονικών άρθρων και άλλων κειμένων.
Παρουσία σε εθνικές/διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια, προετοιμασία και παρουσίαση αφισών και
προφορικών παρουσιάσεων.
 Διοικητική εργασία, συμπ. εσωτερικών αναφορών, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και ενημέρωσης
βάσης δεδομένων, αλληλογραφίας, κλπ.
Απαιτούμενα προσόντα:











Μεταπτυχιακό πτυχίο ή ανώτερο δίπλωμα σε βιολογία, θαλάσσιες επιστήμες, περιβαλλοντική
διαχείριση ή μηχανική περιβάλλοντος και τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας,
ή πτυχίο σε αυτούς τομείς και τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων και στη διαχείριση προγραμμάτων.
Γνώση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής σε θέματα περιβάλλοντος.
Άπταιστη γραπτή και προφορική γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
Άπταιστη γνώση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων MS Windows and MS Office καθώς και Email &
Internet.
Ικανότητα να συνάψει και να διατηρήσει συνεργασίες σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον
Αφοσίωση στην προστασία του περιβάλλοντος.
Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας.
Ενδελέχεια στη λεπτομέρεια, αποτελεσματικότητα και ικανότητα να θέσει προτεραιότητες και να
εκτελεί πολλαπλά καθήκοντα (multi-tasking).
Υπήκοος της ΕΕ ή κάτοχος άδειας εργασίας στην Ελλάδα. Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Επιθυμητά προσόντα:






Γνώση των θεμάτων περί πλαστικών απορριμμάτων ή/και παρεμπίπτουσας αλίευσης θαλάσσιων
χελωνών.
Γνώση διεθνών περιβαλλοντικών πολιτικών.
Επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των ΜΚΟ.
Γνώση άλλων Η/Υ προγραμμάτων όπως GIS, Photoshop, κλπ.

Προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών: 20 Μαΐου 2018, 24.00 (μεσάνυχτα), ώρα Ελλάδας
Υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας στέλνοντας το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά σας και
συνοδευτική επιστολή στο: hr@medasset.org. Υποψηφιότητες χωρίς συνοδευτική επιστολή δε θα
ληφθούν υπόψη. Θα ενημερωθούν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που θα έχουν επιλεχθεί για συνέντευξη,
οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν δυο συστατικές επιστολές και παραστατικά των προσόντων/πτυχίων
τους.

