
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος Give for Greece IV-IOCC 50317, που περιλαμβάνει δράσεις στήριξης της 

ελληνικής κοινωνίας που πλήττεται από την οικονομική κρίση,  προκηρύσσει θέση 

Οικονομικού Διαχειριστή Προγράμματος με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης, ορισμένου χρόνου.  

 

Θέση Οικονομικού Διαχειριστή για στελέχωση τμήματος προγραμμάτων 

 

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: Οικονομική  Διαχείριση προγραμμάτων που υλοποιεί η 

Αποστολή με τον International Orthodox Christian Charities - IOCC.  Ο Οικονομικός 

Διαχειριστής έχει την ευθύνη οργάνωσης και ελέγχου των δαπανών σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό και την απολογιστική απεικόνιση των δαπανών ανά πρόγραμμα και 

υποκατηγορία δράσης σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος και τις οδηγίες του 

δωρητή. Επίσης είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό της μισθοδοσίας προσωπικού 

σύμφωνα με τα προγράμματα στα οποία απασχολούνται. Συνεργάζεται στενά με τους 

υπευθύνους υλοποίησης των δράσεων, το τμήμα προμηθειών και το λογιστήριο της 

Αποστολής και του δωρητή προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταύτιση των δαπανών 

υλοποίησης των δράσεων κάθε προγράμματος με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 

προγράμματος αυτού. Είναι υπεύθυνος επίσης για την τήρηση οικονομικών φακέλων/αρχείων 

των προγραμμάτων και προετοιμασία μηνιαίων και τελικών οικονομικών αναφορών και 

εκθέσεων προς τον δωρητή. Επί πλέον αυτών όποια άλλα διοικητικά καθήκοντα κρίνονται 

αναγκαία για την υλοποίηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων της Αποστολής – IOCC.   

 

Προσόντα και εμπειρία: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής  

2. Τρία (3) έτη και άνω εμπειρία σε θέση οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων -

εθνικών, διεθνών  

3. Εμπειρία κατάρτισης, τήρησης και παρακολούθησης προϋπολογισμών 

4. Άριστη γνώση Η/Υ  

5. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας –γραπτή, προφορική 



6. Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα  σε συνθήκες 

πίεσης   

7. Διαθεσιμότητα να ταξιδεύει όταν αυτό απαιτείται 

8. Άδεια οδήγησης 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 17η Ιουλίου 2017 

 

Αποστολή Βιογραφικών και συνοδευτικού σημειώματος με την επισήμανση « Θέση 

Οικονομικού Διαχειριστή/ Give for Greece IV-IOCC 50317» αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις: n.katsiaras@mkoapostoli.gr, d.katsivelaki@mkoapostoli.gr 
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