
Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων (Project Manager) 

Το Ινστιτούτο Prolepsis δραστηριοποιείται στον χώρο της Δημόσιας υγείας σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο από το 1990, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ερευνητικά, ανθρωπιστικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα.  
 
Περιγραφή θέσης εργασίας 
 

Αναζητά Υπεύθυνο Διαχείρισης Προγραμμάτων που θα αναλάβει τη διαχείριση εθνικών 
ή/και διεθνών προγραμμάτων, ανθρωπιστικών ή/και ερευνητικών στον τομέα της Δημόσιας 
Υγείας. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

Αρμοδιότητες 

 Οργάνωση και συντονισμό του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που 

εμπλέκεται στο εκάστοτε πρόγραμμα με στόχο την ομαλή και εύρυθμη εκτέλεση των 

προβλεπόμενων εργασιών. 

 Σχεδιασμός και παρακολούθηση πλάνου υλοποίησης και χρονοδιαγράμματος του 

έργου και παρακολούθηση του προϋπολογισμού. 

 Προετοιμασία αναφορών, παραδοτέων και εκθέσεων του έργου (εκτός του 

επιστημονικού μέρους). 

 Επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές. 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και επισκέψεις στις περιοχές υλοποίησης όπου 

απαιτείται. 

 Πρόβλεψη κινδύνων και άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις ανάγκης μέσω 

κατάλληλης προετοιμασίας, εύρεσης εναλλακτικών λύσεων και προσαρμογών. 

 Παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων και των ποσοτικών και ποιοτικών  

δεικτών του έργου. 

 Συμμετοχή στις ενέργειες ανεύρεσης χρηματοδότησης. 
 

Επιθυμητά  Προσόντα 

 Αποδεδειγμένη τριετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία, με αντίστοιχες διοικητικές  

ή/και διαχειριστικές αρμοδιότητες. 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,  ελληνικού ή 

ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο  συναφή 

τομέα. 

 Άριστη γνώση και χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο 

και στον προφορικό λόγο. 

 Άριστη γνώση και ευχέρεια χειρισμού Η/Υ και του MSOffice (περιλαμβανομένου του 

excel). Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης στατιστικών πακέτων. 

 Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, και  ικανότητα τήρησης 

αυστηρών προθεσμιών. 

 Γνήσιο ενδιαφέρον για την αποστολή του Ινστιτούτου. 

 Εξοικείωση με τη δομή των μη κερδοσκοπικών οργανισμών (επιθυμητή). 

 Γνώση του ευρωπαϊκού πλαισίου προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων 

(επιθυμητή). Πιθανή επιμόρφωση ή εμπειρία στην εφαρμογή του PM² ( Project 

Management Methodology developed by the European Commission) σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: 
k.georgiadou@prolepsis.gr με θέμα Θέση Υπεύθυνου Διαχείρισης Προγραμμάτων. 
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