ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Για τη σύναψη συµβάσης Μίσθωσης Έργου της Εταιρείας
«Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε»
Το ∆Σ της Αναπτυξιακής Τρικάλων- Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε µετά την
έγκριση του ΑΣΕΠ, του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση των παρακάτω ειδικότητας Γεωπόνου µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε το σύστηµα
της δηµόσιας ανακοίνωσης και επιλογής από το ∆.Σ. και προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να
αποστείλουν σχετική αίτηση µε αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µαζί µε (επικυρωµένα)
αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται και εµφανίζονται αναλυτικά στην παρούσα
προκήρυξη µέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:30 για:
• παροχή υπηρεσιών στο έργο «Εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος LEADER» στα πλαίσια
του Άξονα 4. «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013:
− έναν (1) γεωπόνο ΠΕ,
Α. Απαιτούµενα υποχρεωτικά προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ για τις ειδικότητες του Γεωπόνου.
2. Εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης.
3. Καλή γνώση Η/Υ.
Β. Επιθυµητά προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές µε την ειδικότητά τους αντικείµενο.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, µεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα,
συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και
κοινοτικών προγραµµάτων.
Επισηµαίνεται ότι τυχόν πρόσθετα λοιπά προσόντα (εφόσον συνυποβάλλονται νόµιµα
επικυρωµένα) θα συνεκτιµηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων που το ∆.Σ.
συνέστησε και η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την εκτίµηση των υποχρεωτικών προσόντων
των υποψηφίων δυνάµενη, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή
διευκρινίσεις προκειµένου να εισηγηθεί αρµοδίως προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,
το οποίο δύναται ακόµα και να ακυρώσει την προκήρυξη αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας της, χωρίς ουδεµία ένσταση να παράγει έννοµο αποτέλεσµα ή να δηµιουργεί αιτία
επανεξέτασης της αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Ιωαννίνων 84, 422
00 Καλαµπάκα) µέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:30 µε βάση την Αναλυτική
Προκήρυξη η οποία διατίθεται στα Γραφεία της εταιρίας και µπορεί να ανακτηθεί επίσης στην
ιστοσελίδα www.kenakap.gr. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 24320-25370 και 24320-75250
(Κα Παναγιώτα Καραφύλλα).
-ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆ηµήτριος Σακελλαρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
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