
Σχετικά με το ΕΓΙΝ 

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – Deutsch-Griechische Jugendwerk 

(DGJW) είναι διμερής διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε με την 

από 4 Ιουλίου 2019 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με γραφεία στη 

Θεσσαλονίκη και τη Λειψία.  

Στόχος του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – Deutsch-Griechische 
Jugendwerk (DGJW) είναι η στήριξη προώθηση της συνεργασίας και 
αλληλοκατανόησης των νέων στην Ελλάδα και της Γερμανία μέσω εξωσχολικών και 
σχολικών ανταλλαγών, ανταλλαγών εκπαιδευτικών, νέων εθελοντών και 
εμπειρογνωμόνων για την εργασία με νέους, καθώς και κοινών επισκέψεων σε τόπους 
και θεσμούς της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών και σε τόπους μνήμης και 
μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας και, αντίστοιχα σε τόπους μνήμης του 
εθνικοσοσιαλιστικού Ολοκαυτώματος στη Γερμανία. 

Το ΕΓΙΝ θα ξεκινήσει τις εργασίες του την 1η Απριλίου 2021 και για το σκοπό αυτό 
προκηρύσσει τις ακόλουθες 3 θέσεις με έδρα τη Θεσσαλονίκη: 

1. Υπεύθυνος/η Διοίκησης και Οικονομικών 
2. Υπεύθυνος/η Σχολικών Ανταλλαγών 
3. Βοηθός Γενικού Γραμματέα (από την Γερμανία) 

Οι θέσεις αφορούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η αμοιβή καθορίζεται με βάση 
τον Κανονισμό Προσωπικού του ΕΓΙΝ.  

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την περιγραφή των θέσεων εργασίας. 

 

 
1. Για τη Διεύθυνση του θεματικού τομέα Διοίκησης και Οικονομικών του ΕΓΙΝ, μία 

θέση πλήρους απασχόλησης (40 ώρες/εβδομάδα) 

Οι αρμοδιότητες σας: 

 Διαχείριση και έλεγχος των οικονομικών του ιδρύματος 

 Διαχείριση προσωπικού 

 Έλεγχος προμηθειών 

 Προετοιμασία συμβάσεων 

 Υποστήριξη των ομάδων εργασίας σε θέματα προϋπολογισμού 

 Συντονισμός εργασιών των ομάδων εργασίας και διαχείριση βάσεων 
δεδομένων 

Απαραίτητα προσόντα: 



 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 Καλή γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας 

 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στους τομείς της διοίκησης και 
διαχείρισης χρηματοοικονομικών πόρων 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών  

 Οργανωτικές δεξιότητες 

 Ομαδικό πνεύμα 

 Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 

Επιθυμητά προσόντα: 

 εμπειρία σε θέματα Ελληνογερμανικής συνεργασίας  

 

2. Για τη Διεύθυνση θεματικού τομέα Σχολικών Ανταλλαγών του ΕΓΙΝ, μία θέση 
πλήρους απασχόλησης (40 ώρες/εβδομάδα) 

Οι αρμοδιότητες σας: 

 Αυτόνομη Επεξεργασία και διαχείριση των προγραμμάτων σχολικών 
ανταλλαγών (προγραμματισμός, αιτήσεις, προϋπολογισμός κοκ) 

 Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συντονισμός και διενέργεια 
των δράσεων που αφορούν τον θεματικό τομέα 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση φορέων 

 Αναζήτηση συνεργειών  
 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 Καλή γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών  

 Οργανωτικές δεξιότητες και εμπειρία στην διαχείριση 
προγραμμάτων/εκδηλώσεων 

 Ομαδικό πνεύμα 

 Καλή γνώση υπολογιστών 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία σε θέματα Ελληνογερμανικής συνεργασίας  

 Εμπειρία σε σχολικό περιβάλλον 

 

 



3. Βοηθός Γενικού Γραμματέα ΕΓΙΝ, μία θέση πλήρους απασχόλησης (40 
ώρες/εβδομάδα), (μετακίνηση από Γερμανία) 

Οι αρμοδιότητες σας: 

 Προετοιμασία συνεδριάσεων εποπτικού συμβουλίου, εκδηλώσεων του 
ΕΓΙΝ και ομάδων εργασίας 

 Προετοιμασία και έλεγχος δημοσιευμάτων και δελτίων τύπου 

 Συντονισμός εργασιών των γραφείων του ΕΓΙΝ 

 Υποστήριξη του γραφείου τύπου 
 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας 

 Μόνιμη διαμονή στη Γερμανία κατά τους τελευταίους 12 μήνες  

 δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων στη Θεσσαλονίκη 

 Εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση γραφείου 

 Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 

Επιθυμητά προσόντα: 

 εμπειρία σε θέματα Ελληνογερμανικής συνεργασίας  

 εμπειρία στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τύπου  
 

Γιατί να δουλέψετε με το ΕΓΙΝ; 

Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε ενεργά στη διαμόρφωση ενός νέου διεθνούς 
οργανισμού, να εργαστείτε σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον που στόχο έχει την 
ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης των νέων μεταξύ των δύο 
χωρών.  

Εάν σας ενδιαφέρει, στείλτε μας στο egin@mailbox.org το βιογραφικό σας και ένα 
σύντομο σημείωμα για τους λόγους που θέλετε να εργαστείτε με το ΕΓΙΝ, 
αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μέχρι την 24/03/2021. 
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