
 
 

Παρασκευή 07/09/2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στo πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Nature & 
Biodiversity project “Conservation and Management of the Bonelli’s eagle 

population in east Mediterranean” με κωδικό LIFE17 NAT/GR/000514 (LIFE Bonelli 
eastMed)  

Η εταιρεία NCC ΕΠΕ στo πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος LIFE Nature & Biodiversity 
project  “Conservation and Management of the Bonelli’s eagle population in east 
Mediterranean” με κωδικό LIFE17 NAT/GR/000514 (LIFE Bonelli eastMed), ως 
Συνδικαιούχος εταίρος, έχει αναλάβει α) την συμμετοχή της στην υλοποίηση της 
Προπαρασκευαστικής Δράσης A1: “Upskilling and operational planning” καθώς και β) την 
υλοποίηση της Διαχειριστικής Δράσης C5: “Establishment of Eastern Mediterranean Bonelli’s 
Eagle Network (EMBOnet)”. 

Η NCC ΕΠΕ στα πλαίσια των παραπάνω Α1 & C5 δράσεων του προγράμματος LIFE Bonelli 
eastMed, αναζητεί κατάλληλο συνεργάτη με καθήκοντα EMBOnet Coordinator για άμεση 
έναρξη συνεργασίας. 

Περιγραφή θέσης EMBOnet Coordinator 

Ο/Η EMBOnet Coordinator θα είναι υπεύθυνος/η για τη δημιουργία, συντονισμό και 
λειτουργία του δικτύου East Mediterranean Bonelli’s Eagle Network (EMBoNeT) στο οποίο 
θα συμμετέχουν, εκτός από τους Εταίρους του έργου και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της 
κάθε χώρας, η Διεθνής Οργάνωση BirdLife International και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη 
(όπως αναρριχητές, κτηνοτρόφοι και γεωργοί, κυνηγοί, ΜΚΟ, άλλες ομάδες πολιτών, 
υπεύθυνοι για δίκτυα ενέργειας, κ.ά.). Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα δημιουργηθούν 
τρεις θεματικές ομάδες: μία για την παρακολούθηση των Σπιζαετών (SMT), μία για την 
διατήρηση και προστασία του Σπιζαετού (SCT) και μία για τα μέτρα μετριασμού και 
πολιτικής (BEST). Ο/η EMBOnet Coordinator θα συμμετέχει και στις 3 ομάδες, και θα 
αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας για τα μέτρα μετριασμού και πολιτικής (BEST). 

 Ο/Η EMBOnet Coordinator θα πρέπει να οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, σεμινάρια για 
τη βελτίωση δεξιοτήτων και συντονισμού κατά τη διάρκεια του έργου, καθώς και την 
ετήσια συνάντηση των μελών του EMBoNet.  

Ο/Η EMBOnet Coordinator θα πρέπει να συνεργάζεται ενεργά με τον/την υπεύθυνο για την 
εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholder involvement expert) και τον/την ειδικό για 
τα θέματα πολιτικής. 

O/H EMBOnet Coordinator θα είναι, επίσης, υπεύθυνος/υπεύθυνη και για ετοιμασία και 
λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας EMBoNet, η οποία θα έχει στόχο την πιο 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου και των θεματικών ομάδων. 

 

 

 

 

 



 
 
Προφίλ υποψηφίου θέσης EMBOnet Coordinator 

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει: 

• Πτυχίο βιολογίας, οικολογίας ή σχετικό τίτλο σπουδών. 

• Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στη  βιολογία, ορνιθολογία, οικολογία ή σχετικό 
τίτλο σπουδών. 

• Άριστη γνώση χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό λόγο. 

• Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας, σε έργα και προγράμματα σχετικά με την 
προστασία και διατήρηση των πουλιών στην Ευρώπη, κατά προτίμηση και στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο. 

• Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε  προγράμματα LIFE (αναφορές, συντονισμός 
κλπ.) κατά προτίμηση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

• Εμπειρία συντονισμού και συνεργασίας από δίκτυα διεθνών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως BirdLife, 
κατά προτίμηση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

• Εμπειρία από συμμετοχή και συνεργασία σε δράσεις διεθνών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. 

• Εμπειρία από συμμετοχή, οργάνωση και συντονισμό δικτύων μεταξύ διαφόρων 
χωρών, και συνεργασία με διεθνείς φορείς, κατά προτίμηση από χώρες της 
ανατολικής Μεσογείου, όπως Ελλάδα και Κύπρος.  

Επιθυμητά προσόντα: 

• Πολύ καλή γνώση των κοινοτικών πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ για το 
φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

• Γνώση των διεθνών πολιτικών για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα 
κυρίως των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. 

• Ικανότητα και διάθεση θετικής συνεργασίας και προγραμματισμού στο πλαίσιο 
ομάδας εργασίας του προγράμματος. 

Η θέση εργασίας αφορά απασχόληση με έδρα, κυρίως στην Αθήνα, στο γραφείο της 
εταιρείας NCC  ΕΠΕ και απαιτεί ευχέρεια και δυνατότητα συχνών μετακινήσεων για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα εντός Ελλάδας, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, στα πλαίσια εκτέλεσης 
των σχετικών καθηκόντων της θέσης EMBOnet Coordinator. 

Για την επιλογή του/της κατάλληλου/ης υποψηφίου/ιας δύναται να πραγματοποιηθεί 
προσωπική συνέντευξη, είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (skype, 
κλπ,) 

Για αποστολή βιογραφικών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@n2c.gr 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών:  Παρασκευή 14/09/2018 
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Πληροφορίες Προγράμματος: Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Greece) 
(Συντονιστής Δικαιούχος του Προγράμματος), σε συνεργασία με την εταιρεία NCC ΕΠΕ (Greece) 
(Συνδικαιούχος εταίρος του Προγράμματος), και τους φορείς Τμήμα Δασών (Cyprus), Ταμείο Θήρας  
(Cyprus), Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Greece) και Υπουργείο Περιβάλλοντος (Greece) 
(Συνδικαιούχοι εταίροι του Προγράμματος). 


