



  Αναζήτησή Συνεργατών/τριών για τη Στελέχωση της ομάδας έργου  
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Όχι Παίζουμε  

στο πλαίσιο του UIA 05-22 CULTURAL HIDRANT 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με θέμα τον τίτλο της 
θέσης στο contact@urbandigproject.org ως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Οι συνεντεύξεις με τους/τις 
υποψήφιους/ες θα πραγματοποιηθουν διαδικτυακά την εβδομάδα 1-5 Φεβρουαρίου 2021. 

1. Διαχειριστής/τρια της κοινότητας (Community Management) από πλευράς της Εταιρείας με 
αρμοδιότητες τις ακόλουθες: 

- Tην οργάνωση, διεξαγωγή και παρακολούθηση των περιγεγραμμένων στο σώμα του εγκεκριμένου 
σχεδίου εργαστηρίων οικοδόμησης της Στρατηγικής ενδυνάμωσης/εμπλοκής της κοινότητας των 
εμπλεκόμενων στο σχέδιο κοινοτήτων/φορέων. (D6.1.1,D6.1.2,D6.1.3) 

- Την παροχή πληροφοριών και τη σύνταξη των παραδοτέων κειμένων/αναφορών που σχετίζονται με τις 
ως άνω δραστηριότητες. (O6.1) 

- Tον σχεδιασμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων/δράσεων πεδίου ενδυνάμωσης κοινότητας και 
συγκεκριμένα των Δραματοποιημένων Ημερίδων (D6.2.2) και του προγράμματος ενίσχυσης των 
ικανοτήτων συμμετοχικής λήψης αποφάσεων DEMOS (D.6.2.3) 

- Tην οργάνωση, διεξαγωγή και παρακολούθηση των περιγεγραμμένων στο σώμα του εγκεκριμένου 
σχεδίου εργαστηρίων οικοδόμησης της Κοινότητας Αλληλέγγυας Οικονομίας Νερού (D6.3.1, 
D.6.3.2,D6.3.3)  

- Την παροχή πληροφοριών και τη σύνταξη των παραδοτέων κειμένων/αναφορών που σχετίζονται με τις 
ως άνω δραστηριότητες. (O6.3.1) 

- Tην οριζόντια παρακολούθηση της διαμόρφωσης ενιαίας κοινότητας εμπλεκόμενων στο σχέδιο 
φορέων/ατόμων και την συνεχή ενημέρωση των κειμένων/αναφορών με τις παρατηρήσεις εξέλιξης. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

- Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στην οργάνωση, διεξαγωγή και παρακολούθηση εργαστηρίων οικοδόμησης 
κοινότητας 

- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
- Εξειδικευμένες γνώσεις στην Design Thinking Μεθοδολογία 
- Πτυχίο σε αντικείμενο σχεδιασμού (πολεοδομικού σχεδιασμού, ανάπτυξης χωρικών στρατηγικών, 

εικαστικών ή άλλου συναφούς) 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον κλάδο  ανθρωπιστικών επιστημών 
- Εμπειρία σε διδακτικές/συμμετοχικές διαδικασίες 
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2. Διαχειριστής/τρια της επικοινωνίας (CommunicaLons Management) από πλευράς της Εταιρείας με 
αρμοδιότητες τις ακόλουθες: 

- Την κατάρτιση πλάνου επικοινωνίας για τις ανάγκες του έργου με έμφαση στην προώθηση του έργου 
μέσω των καναλιών επικοινωνίας της Εταιρείας, όπως Facebook, Instagram, Twiper, YouTube 

- Tην καταγραφή των αναγκών επικοινωνίας για το συντονισμό και τη συμμετοχή της στις δράσεις 
επικοινωνίας του έργου, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, όπως η διοργάνωση Ημερίδων, Φεστιβάλ, 
Εργαστηρίων και Σεμιναρίων. 

- Τη Συνεργασία με τους εταίρους του έργου και πιο συγκεκριμένα με τους εταίρους του πακέτου 
εργασίας 3 με τίτλο “Επικοινωνία” (Work Package 3) 

Απαραίτητα Προσόντα: 

- Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στον κλάδο της πολιτιστικής διαχείρισης. 
- Εργασιακή εμπειρία σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης/επικοινωνίας/διοργάνωσης πολιτιστικών και 

επιστημονικών εκδηλώσεων 
- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα οργανισμών 
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. 

3. (3) Υπεύθυνους/ες  για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό των δράσεων πεδίου από πλευράς της 
Εταιρείας με αρμοδιότητες τις ακόλουθες: 

- Τον συντονισμό των εργαλείων και μεθοδολογιών που προκύπτουν ως εργαλεία οικοδόμησης/
ενδυνάμωσης κοινότητας και ο εμπλουτισμός της  αντίστοιχης “εργαλειοθήκης” της Εταιρείας. 

- Tον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπό το πρίσμα της αξιοποίησης των δραστηριοτήτων/δράσεων 
πεδίου ως εργαλεία ενδυνάμωσης κοινότητας και συγκεκριμένα της αισθητηριακής χαρτογράφησης 
(D.4.1.4), της χαρτογράφησης των επιθυμιών (D.4.1.5), των Δραματοποιημένων Ημερίδων (D6.2.2) και 
του προγράμματος ενίσχυσης των ικανοτήτων συμμετοχικής λήψης αποφάσεων DEMOS (D.6.2.3)  

- Τον σχεδιασμό και υλοποίηση των εικαστικών εγκαταστάσεων/γραφιστικών αντικειμένων (χαρτών κ.ά) 
που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

- Την συμμετοχή στις διαβουλεύσεις που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε άλλα 
πακέτα εργασίας (Work Package 4, Work Package 5), όπου κρίνεται απαραίτητο 

Απαραίτητα Προσόντα: 

- Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στην οργάνωση, διεξαγωγή και παρακολούθηση εργαστηρίων οικοδόμησης 
κοινότητας 

- Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα που ενισχύουν τις ικανότητες συμμετοχικής ηγεσίας 
- Εμπειρία στην διοργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών δράσεων στο δημόσιο χώρο  
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. 


