
 
 

ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΗ ΘΕΗ    

ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ (Ε.Ε..) απευκφνει δεφτερη πρόςκληςη εκδήλωςησ 

ενδιαφζροντοσ για την κάλυψη τησ θζςησ Τπαλλήλου Προμηθειϊν και Αγορϊν (Logistics & 

Procurement Officer), για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing 

capacities in Greece» που χρθματοδοτείται από  τθ DGSANTE/Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςε  

ςυνεργαςία με τθ Διεκνι Ομοςπονδία υλλόγων Ερυκροφ ταυροφ/Ερυκράσ Ημιςελινου 

(ΔΟΕ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.. Σο πρόγραμμα αφορά ςτθ διενζργεια τεςτ ταχείασ 

ανίχνευςθσ αντιγόνου COVID-19 ςε ςτοχευμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (μετανάςτεσ και  πρόςφυγεσ 

ςε όλθ τθν Ελλάδα, ΡΟΜΑ και άςτεγουσ ςτθν Αττικι). 

 

Ο/Η υπάλλθλοσ κα εργαςτεί για διάςτθμα 5 μθνϊν, με κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ και κα 

υπογράψει ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτο πλαίςιο του προαναφερόμενου προγράμματοσ. Η 

βάςθ εργαςίασ του/τθσ κα είναι θ Ακινα αλλά κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ταξιδεφει εάν 

χρειαςτεί. 

 

Σθν πλιρθ περιγραφι τθσ κζςθσ και των απαιτοφμενων προςόντων μπορείτε να δείτε ςτο 

παράρτθμα που ακολουκεί. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να ςτείλουν τα βιογραφικά τουσ,  μζχρι την Σετάρτη 21      

Απριλίου και ϊρα 13:00, ςτθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ του ΕΕ, υπόψιν  κ. . Γαβριλάκθ, ςτο  

email: human-res@redcross.gr, με κζμα: «Θζςη Τπαλλήλου Προμηθειϊν & Αγορϊν 

Προγράμματοσ «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece». 

 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 36 13 559 (Διεφκυνςθ Προςωπικοφ). 
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Job description 
 

 

Σίτλοσ θζςησ:      Τπάλληλοσ Προμηθειϊν & Αγορϊν (Logistics & Procurement Officer) 
Περιοχή:  Ακινα/ 1 υπάλλθλοσ 

Αναφζρεται: Διευκυντι Προμθκειϊν ΕΕ (1st line manager) και ςτο υντονιςτι του 
προγράμματοσ  (2nd line manager) 

Τπεφθυνοσ για: “Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece” Project of 
HRC/IFRC funded by DG SANTE 

 
 

Γενικό πλαίςιο 
 

Σο πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece” χρθματοδοτείται από τθ DG 
SANTE ςε ςυνεργαςία με τθ Διεκνι Ομοςπονδία υλλόγων Ερυκροφ ταυροφ/Ερυκράσ Ημιςελινου 
(ΔΟΕ), και υλοποιείται από τον ΕΕ. Ο/Η υπάλλθλοσ Προμθκειϊν & Αγορϊν του προγράμματοσ 
“Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece”, με τθν κακοδιγθςθ του Διευκυντι 
Προμθκειϊν του ΕΕ και του ςυντονιςτι του προγράμματοσ, κα ςυμβάλει ςτθν ομαλι λειτουργία των 
διαδικαςιϊν προμθκειϊν/αγορϊν για υπθρεςίεσ και αγακά που απαιτοφνται από το πρόγραμμα και τθν 
οργάνωςθ τθσ αποςτολισ των αγακϊν του προγράμματοσ ςτο πεδίο. Ο υπάλλθλοσ κα εργαςτεί ςφμφωνα 
με τουσ κανονιςμοφσ του προγράμματοσ και του χρθματοδότθ και ςε ςυνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ 
Διευκφνςεισ και Σομείσ του ΕΕ, ςαν μζλοσ μιασ ομάδασ,  ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ και των Αρχϊν 
και κανονιςμϊν του ΕΕ και τθσ ΔΟΕ. 
 
 
Περιγραφή καθηκόντων 

 

 Να γνωρίηει και να ακολουκεί τισ Πρότυπεσ Επιχειρθςιακζσ Διαδικαςίεσ προμθκειϊν των ΕΕ/ΔΟΕ/DGSANTE/EC 
και να διατθρεί αρχεία ϊςτε να πλθροφνται τα ςτοιχεία οικονομικοφ ελζγχου. 

 Να ςυμβάλει ςτθ ςυγκζντρωςθ τουλάχιςτον τριϊν προςφορϊν, να ςυμπλθρϊνει τθ υγκριτικι Ανάλυςθ 
Προςφορϊν και να κατακζτει προτάςεισ για προμικεια, με όλεσ τισ πλθροφορίεσ να καταγράφονται 
ςυςτθματικά ςτα πρακτικά τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν όπου χρειάηεται. 

 Να είναι ςε επικοινωνία με τον Σομζα Διεκνοφσ υνεργαςίασ, Οργανωςιακισ Ανάπτυξθσ και Προγραμμάτων ΕΕ 
και με αντιπρόςωπο από ΔΟΕ/ΔΕΕ, εάν απαιτείται, ωσ προσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ, προκειμζνου να 
αναπτυχκεί και να εφαρμοςτεί ζνα ςχζδιο προμικειασ αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ του 
προγράμματοσ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΔΟΕ και του χρθματοδότθ. 

 Να είναι ςε επικοινωνία και να ςυντονίηει τθ ςωςτι διαδικαςία των κατάλλθλων προμθκειϊν και τθν ζγκαιρθ 
και οικονομικά αποδοτικι παράδοςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν, όπου ορίηεται. 

 Να ενθμερϊνει και να διατθρεί τακτικά μια ακριβι και ενθμερωμζνθ βάςθ δεδομζνων προκειμζνου να υπάρχει 
ςωςτι ενθμζρωςθ για τισ ςυνκικεσ τθσ τοπικισ αγοράσ. 

 Να κακιερϊνει και να διατθρεί καλζσ επαγγελματικζσ ςχζςεισ εργαςίασ με προμθκευτζσ και εταιρείεσ 
επικεϊρθςθσ και ελζγχου. 

 Μζςω εκτεταμζνθσ ζρευνασ αγοράσ, να διαςφαλίηει ότι όλα τα προϊόντα/είδθ που αγοράηονται είναι ςφμφωνα 
με τα πρότυπα προμθκειϊν του Διεκνοφσ Κινιματοσ Ε/ΕΗ και είναι κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό και ότι 
διακζτουν τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά επικεϊρθςθσ, όπωσ απαιτείται. 

 Να κατακζτει μθνιαίεσ αναφορζσ προμθκειϊν και να διατθρεί ακριβείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
θμερομθνίεσ παραγγελιϊν. 

 Να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ προμικειασ από τθν Αίτθςθ Τποβολισ Προςφοράσ προσ τουσ προμθκευτζσ 
μζχρι τθν τελευταία πλθρωμι όλων των ηθτθμάτων προμθκειϊν. 

 Να ςυντάςςει τακτικζσ, ζγκαιρεσ και ακριβείσ αναλυτικζσ και οικονομικζσ εκκζςεισ για τουσ δωρθτζσ και να 
προετοιμάηει μια μθνιαία οικονομικι πρόβλεψθ για προμικειεσ. 



 Να εξαςφαλίςει τθ μετάφραςθ όλων των εγγράφων προμθκειϊν προσ ι από τα Αγγλικά, όπου απαιτείται. 

 Να μεριμνά ϊςτε τα αγακά να αποςτζλλονται ςτο πεδίο, ςφμφωνα με το ςχζδιο αποςτολισ τουσ. 

 Να ςυντονίηει και να παρακολουκεί τθν αςφαλι και ζγκαιρθ διακίνθςθ των αγακϊν. 
 

 
Καθήκοντα που ιςχφουν για όλο το προςωπικό του προγράμματοσ 
 
1. Να εργάηεται ενεργά για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου 
2. Να τθρεί και να εργάηεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Ερυκροφ ταυροφ / Ερυκράσ Ημιςελινου 
3. Να εκτελεί οποιαδιποτε άλλα κακικοντα και ευκφνεσ ςχετικά με το ζργο που ενδζχεται να ανατεκοφν από τον 

υπεφκυνο του προγράμματοσ 

 
 

Προςόντα 
 

Γενικά Απαραίτθτο Επικυμθτό 

ε καλι ψυχικι και ςωματικι κατάςταςθ και δυνατότθτα  να ταξιδεφει  εάν 
απαιτθκεί από τισ ανάγκεσ του  προγράμματοσ 

X  

Διακριτικόσ,  εχζμυκοσ , με επαγγελματικι ςυμπεριφορά X  

Καινοτόμοσ και ικανόσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων X  

Ικανόσ να χειρίηεται το άγχοσ και τισ αλλαγζσ X  

Εκπαίδευςη    

Πτυχίο Ανϊτερθσ/Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (κυρίωσ ςτο πεδίο των οικονομικϊν) X  

Εμπειρία   

Εμπειρία ςτισ προμικειεσ και διαδικαςίεσ αγορϊν X  

Εμπειρία εργαςίασ ςε ομάδα Χ  

Εμπειρία εργαςίασ ςε πολυπολιτιςμικό περιβάλλον X  

Εμπειρία εργαςίασ ςτο κίνθμα του Ερυκροφ ταυροφ / τθσ Ερυκράσ Ημιςελινου  X 

Ικανότητεσ/Γνϊςεισ   

Ικανότθτα ςτθ χριςθ υπολογιςτι (Windows, Microsoft Office, spreadsheets, word-
processing, e-mail) 

X  

Ικανότθτα να ανταπεξζρχεται αποτελεςματικά ςε πιεςτικζσ προκεςμίεσ X  

Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικϊν (προφορικό και γραπτό λόγο) X  

Άριςτεσ διαπροςωπικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ X  

 
 


