
 
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆Ι∆ΙΑΚΤΥΟ 

 

 
 

 

 
                                                                                                           
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ          

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

                                                                                 
 

 
Ταχ. ∆/νση:     ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00  
Πληροφορίες:  Ηγούµενος Γιάννης  
Ταχ. ∆νση    :  Νέα κτίρια Τ.Κ. 302 00 
 Τηλέφωνο  :   2631 0 58221 

Μεσολόγγι       8-4-2011 
Αριθ. Πρωτ.:   Φ3.2/1312 

ΦΑΞ:              2631- 0 - 28195  
e-mail:           elep@teimes.gr         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

  Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, µετά την αριθµ 4/16-
3-2011 απόφαση Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Μεσολογγίου, προτίθεται να 
αναθέσει µε σύµβαση ανάθεσης έργου σε δεκαέξι (16) σπουδαστές των σχολών του ΤΕΙ 
Μεσολογγίου ΣΤΕΓ, Σ∆Ο, Τµήµατος Αυτοµατισµού και τµήµατος ΤΕ.Σ.Υ.∆. (Παράρτηµα 
Ναυπάκτου),  την υποστήριξη των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο  υλοποίηση της 
πράξης:  ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, άξονας προτεραιότητας 4 
«Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις  8  Περιφέρειες 
Σύγκλισης» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηµατοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς πόρους.  

Αναλυτικά: 
Απαιτούµενα προσόντα 

1. Άριστη γνώση αγγλικών 
2. Άριστη χρήση του Office 

∆ιάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου                                             
Ανθρωποµήνες πλήρης απασχόλησης:  3,1 συνολικά για όλους τους φοιτητές 
Συνολική Αµοιβή 5.500 € συνολικά για όλους τους φοιτητές 
       Όσοι υποψήφιοι καλύπτουν τα παραπάνω απαραίτητα τυπικά προσόντα θα  
αξιολογηθούν, από τριµελή επιτροπή που ορίζεται από την Ε.Ε.Ε. ΤΕΙ/Μ 
    Υποβολή  αίτησης – δικαιολογητικών 
    Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυµούν, καλούνται να υποβάλλουν το 
αργότερο µέχρι 15/4/2011 (ηµέρα Παρασκευή), στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, αίτηση και βιογραφικό σηµείωµα µέσω email στο 
career@teimes.gr µε την ένδειξη για τις θέσεις απασχόλησης φοιτητών στην πράξη «Γραφείο 
∆ιασύνδεσης ΤΕΙ Μεσολογγίου». Στη συνέχεια όσοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα): 

1. Βεβαίωση φοίτησης από την Γραµµατεία του τµήµατος 
2. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας 
3. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ 
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     Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι/-ες µπορούν να απευθύνονται στο 
Γραφείο ∆ιασύνδεσης (τηλ.: 26310.58276 - 58358). 
     Επίσης η πρόσκληση διατίθεται στο διαδίκτυο  στη διεύθυνση www.teimes.gr και έχει 
αναρτηθεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  
                                                            
 
 
                                                                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕΙ/Μ & 

                 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

 
 
                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ  

                                 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Εσωτερική διανοµή          

         Τ∆ΜΠ   
         Ειδικός Λογαριασµός       
         ΚΕ∆ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ) 
         Λιόπα – Τσακαλίδη Αγλαΐα (Ε.Υ. έργου)    
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