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∆ΡΑΣΗ: ∆ΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ &

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+

ΘΕΣΗ: /Social Media Manager

Ηµεροµηνία: 15 ∆εκεµβρίου 2022

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης
Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευ-
σης & Ασύλου, την λειτουργία ∆ύο ∆οµών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆Ο-
ΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ε-
ΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+ » ή ∆ΟΜΕΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ, ΙΝΟΗ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5165418 & 5165420 & 5075967).

Η συµφωνία επιδότησης συνεχίζεται µέχρι, τουλάχιστον, την 31/01/2023.

Πλέον των παραπάνω, επιδοτούµενων, δράσεων το ΕΚΠΕΘΕ παρουσιάζει ευρύ έργο,
µε ίδιους πόρους ή µε συνεργασίες µε διεθνείς ϕορείς σε ϑέµατα Ευρωπαϊκού και εθνικού
ενδιαφέροντος. Κατά το 2022 οι δράσεις επικεντρώνονται στη ϐοήθεια στους πρόσφυγες
από την Ουκρανία, ϐοήθεια και καθοδήγηση σε νεαρές µητέρες και εγκύους από την Ου-
κρανία, συνεργασίες µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο δια ϐίου µάθησης (CEDEFOP), πρόγραµµα
RescEU κλπ.

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι : Κεντρικός Τοµέας Αθηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Πέµπτη, 22/12/2022 και ώρα 16:30

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί ϕορείς πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν σύντοµο υπό-
µνηµα και οικονοµική προσφορά, πριν τη λήξη της προθεσµίας, στη διεύθυνση:
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ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν: Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για, τυχόν, εκπρόθεσµη παράδοση.

Χρόνος έναρξης της σύµβασης : ΄Αµεσα.

Η ϑέση εργασίας προβλέπει πενθήµερη εργασία. Απαιτείται ευελιξία και ανταπόκριση,
σε περιπτώσεις ανάγκης, ακόµη και εκτός ωραρίου απασχόλησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Στόχος είναι η επίτευξη της αύξησης της συµµετοχής των χρηστών και της σύνδεσης µαζί
τους, της επισκεψιµότητας στον ιστότοπό µας και των σελίδων µας στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Ο/Η Social Media Manager ϑα πρέπει να κατανοεί πώς λειτουργεί κάθε
πλατφόρµα µέσων κοινωνικής δικτύωσης και πώς µπορεί να ϐελτιωθεί το περιεχόµενο,
ώστε να είναι ελκυστικό σε αυτά.

Αρµοδιότητες

Στήσιµο και ϐελτιστοποίηση σελίδων σε κάθε πλατφόρµα µέσων κοινωνικής δικτύωσης µε
στόχο την αύξηση της προβολής του περιεχοµένου της οργάνωσης στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

∆ηµιουργία, επεξεργασία, δηµοσίευση και κοινοποίηση καθηµερινού περιεχοµένου
(πρωτότυπο κείµενο, ϕωτογραφίες, ϐίντεο) που διαµορφώνει ουσιαστικές συνδέσεις και
παροτρύνει τα µέλη της κοινότητας για δράση ∆ηµιουργία συντακτικών προγραµµατισµών
και χρονοδιαγραµµάτων αναδηµοσίευσης.

Καταγραφή και ανάλυση κατάλληλων δεδοµένων / κατάλληλων µετρήσεων στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης Συνεργασία µε άλλα τµήµατα της οργάνωσης για τη διαχείριση του
υλικού και τον συντονισµό των ενεργειών

Απαιτήσεις

Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία στο µάρκετινγκ µέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ως
digital media manager

Εξαιρετικές δεξιότητες συµβουλευτικής, συγγραφής, επιµέλειας (ϕωτογραφιών/βίντεο/κειµένου),
παρουσίασης και επικοινωνίας,

Αποδεδειγµένη εµπειρία στην κοινωνική δικτύωση και γνώση εργαλείων ανάλυσης των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης,

Γνώση διαδικτυακού µάρκετινγκ και καλή κατανόηση των κύριων καναλιών µάρκετινγκ

Θετική στάση, εστίαση στη λεπτοµέρεια, ικανότητα ταυτόχρονης επιτέλεσης πολλαπλών
εργασιών και οργανωτικότητα

Ευχέρεια στα Αγγλικά

2



Πτυχίο στις Επικοινωνίες, στο Μάρκετινγκ, στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή στις ∆ηµόσιες
Σχέσεις

Τα ϐιογραφικά και τα προσωπικά δεδοµένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά µόνο για
την εκπλήρωση δηµόσιας σύµβασης και υποχρεώσεων από αυτήν, και χρησιµοποιούνται α-
ποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της µελλοντικής επαγγελµατικής συνεργασίας.
Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές του
Νόµου 2472 /97 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής
και εναντίωσης, όπως ο ως άνω νόµος ορίζει.

Αθήνα, 15 ∆εκεµβρίου 2022
Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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