
 
 
 

      
        Θεσσαλονίκη, 25/02/2013 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Τελλόγλειο Ίδρυµα προκειµένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του 

προτίθεται να απασχολήσει άτοµο για: 
 

Τη Διοικητική Υποστήριξη, την εκτέλεση και 
επικοινωνιακή διαχείριση συµβάσεων και τον σχεδιασµό 

χορηγικών πακέτων  
  

Απαραίτητα προσόντα: 
1. Πτυχίο ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ΠΕ Επικοινωνίας & ΜΜΕ της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ)  

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιµηθεί η άριστη γνώση της 
γαλλικής ή και άλλων γλωσσών. 

3. Άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ µε έµφαση στα αντικείµενα επεξεργασίας 
κειµένου, υπηρεσιών διαδικτύου (Word, Internet κτλ). 

4. Τουλάχιστον επταετή σχετική εργασιακή εµπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
 
Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους τίτλους 

σπουδών και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις εργοδοτών 
ή, επί µη εξαρτηµένης εργασίας, µε άλλα επικυρωµένα έγγραφα (συµβάσεις έργου, 
ιδιωτικά συµφωνητικά κ.λ.π.).  

Προσωπική συνέντευξη θα πραγµατοποιηθεί µετά τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής αιτήσεων µε τους υποψήφιους που πληρούν τα τυπικά προσόντα και θα 
υποβάλουν εµπρόθεσµα αίτηση συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα έγγραφα. Οι 
ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, 
επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, και κάθε 
άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τα παραπάνω τυπικά προσόντα.  

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5 Μαρτίου 2013. Οι 
αιτήσεις θα κατατίθενται κατά τις εργάσιµες ηµέρες, και ώρες 10:00 έως 14:00, στη 
Γραµµατεία του Ιδρύµατος, (Αγ. Δηµητρίου 159Α, 54636 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, 
αρµόδια κ. Δ. Παραφέστα). 

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραµµατεία του Ιδρύµατος (Αγ. 
Δηµητρίου 159Α, 54636 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, κα Δ. Παραφέστα τηλ. 2310-
991610), όπως επίσης και µέσω της ιστοσελίδας του Τελλογλείου Ιδρύµατος 
(www.teloglion.gr). 
 
       Για το Τελλόγλειο Ίδρυµα 

 
 
 

       Καθηγητής Κ. Δ. Μπουζάκης 
       Αντιπρόεδρος ΔΣ 



ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επώνυµο  Πατρώνυµο  
Όνοµα    
Ηµ/νία&Τόπος Γέννησης __/__/____, Αρ.Δελτίου Ταυτότητας  
Διεύθυνση Κατοικίας Οδός-Αριθµός  
 Τ.Κ. - Πόλη  
Τηλέφωνα-Fax-mobile    

Οικογενειακή Κατάσταση Άγαµος       □ Έγγαµος     □ Αριθµός τέκνων  

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Μη εκπληρωθείσες      □             Εκπληρωθείσες   □                   Υπηρετώ τώρα    □ 

2 ΣΠΟΥΔΕΣ 
Ίδρυµα  Σχολή  
Τµήµα  Κατεύθυνση  
Έτος εισαγωγής  Έτος αποφοίτησης  Βαθµός Πτυχίου  
Τίτλος Διπλωµατικής εργασίας  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Πτυχίο Τίτλος Ίδρυµα Έτη Σπουδών 
    
    

ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) 
Πτυχίο Τίτλος Ίδρυµα Έτη Σπουδών 

    
    

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Διάρκεια Αντικείµενο Σχολή - Ίδρυµα 

   
   
   
   

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Επίπεδο Γνώσης Πτυχίο 
   
   
   
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 

Πακέτα Λογισµικού Λειτουργικά Συστήµατα 
  
  
  
3 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Από Έως Στοιχεία Φορέα Είδος Απασχόλησης Θέση 
     
     
     
     
 



 
Δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι έλαβα γνώση της δηµοσιευµένης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από τον ηµερήσιο τύπο/ιστοσελίδα του Τελλογλείου Ιδρύµατος και 
υποβάλλω συνηµµένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, φωτοτυπία ταυτότητας και 
αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και 
κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει το βιογραφικό σηµείωµα. 

 
 
Ηµεροµηνία Αίτησης: __/__/____ 
 
Υπογραφή 

 
        
 
 
 
        Αρ. Πρωτοκόλλου: 
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