«ΦΑΡΙΣ»
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:

24-10-2016
769

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», έχοντας υπ’ όψη :
1) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58736/4210/26-7-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, που αφορά την έκδοση απόφασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της
Κ.Ε ΦΑΡΙΣ
2) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21193/24-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΚΟ465ΦΘΕ-95Η) απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά την έγκριση σύναψης Συμβάσεων
Έργου,
3) το υπ. αριθμ πρωτ. έγγραφο του ΑΣΕΠ 5572/14-4-2016, στο οποίο αναφέρεται ότι το αίτημα έγινε
δεκτό για την σύναψη σύμβασης έργου και βεβαιώνει ότι είναι γνήσια, δεν καλύπτει πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, διότι μετά την πραγματοποίηση του έργου, λύεται αυτόματα και δεν υπάρχει
καμία δέσμευση για συνέχιση εργασίας με οποιαδήποτε σχέση
4) την υπ. αριθμ. 23/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ που αφορά αιτήματα
προσλήψεων
5) την υπ. αριθμ 114/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ όπου εγκρίνει το σχέδιο της
διακήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την κάλυψη της θέσης ενός (1) Καλλιτεχνικού Συμβούλου του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ», με τον οποίο θα συνάψει σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας 8 μηνών .
Ο/Η επιλεγόμενος/η θα αναλάβει το παρακάτω έργο : να πραγματοποιήσει καλλιτεχνική έρευνα που
αφορά τη χορευτική δραστηριότητα συγκροτημάτων εξωτερικού και εσωτερικού, αξιολόγηση και
επεξεργασία των πληροφοριών για την επιλογή των χορευτικών ομάδων για το Φεστιβάλ, την
καταγραφή και αρχειοθέτηση αυτών, καθώς και την εισήγηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών
δράσεων. Τα προσόντα που απαιτούνται για την συγκεκριμένη θέση είναι τα εξής:
 Δίπλωμα ελληνικής αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού ή αναγνωρισμένης
ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού της αλλοδαπής.
 Επαγγελματική εμπειρία σε χορευτικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές δράσεις.
 Εμπειρία στο καλλιτεχνικό σχεδιασμό ή συμμετοχή σε ανάλογες μεγάλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 Αναγνωρισμένη παρουσία και έργο στο χώρο του χορού.
 Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικών.
 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση υποψηφιότητας.
2) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση
υποψηφιότητας με τα παραπάνω δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο από αυτούς
εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της «ΦΑΡΙΣ», Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καλαμάτας, Ασίνης 11 & Φαρών - Καλαμάτα 24132 (τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 95611-12Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 1/11/2016 έως και 7/11/2016, ώρα 10.00 π.μ
Περισσότερες πληροφορίες στην κα Κουτσομανιώτη Ελένη στα τηλέφωνα 27210 – 95611-12-13.
Η Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες, μία ημερήσια , μία εβδομαδιαία
και το ως άνω κείμενο θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Δήμου Καλαμάτας Kalamata.gr και του
ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ Kalamatadancefestival.gr.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 25/10/2016 , ΦΩΝΗ : 31/10/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ. Ε «ΦΑΡΙΣ»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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