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Αγία Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 
Αρ. Πρωτ. : 2588 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αξιολογητών 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη  ΣΑΧ- Α2/2014 για τις 

καλλιτεχνικές ειδικότητες σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής 

δημοσίευσης, η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΝΕΡΙΤ») απευθύνει πρόσκληση σε 

επαγγελματίες των κατωτέρω αναφερόμενων ειδικοτήτων, προκειμένου να 

συμμετάσχουν ως αξιολογητές στη δεύτερη και τρίτη φάση της διαδικασίας 

πρόσληψης. Έργο των αξιολογητών είναι η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

βιογραφικών των υποψηφίων, καθώς και η διενέργεια συνεντεύξεων, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 35 ετών, τίτλους 

σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ιδρύματα της Ελλάδας ή 

αναγνωρισμένα του εξωτερικού, αντικειμένου συναφούς με τις κατωτέρω 

ειδικότητες, και πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο 

αντικείμενο της ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας το 

βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση axiologites@nerit.gr έως τη 

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 20:00, δηλώνοντας την ειδικότητα για 

την οποία ενδιαφέρονται. Είναι δυνατή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
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περισσότερες από μία ειδικότητες, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του 

ενδιαφερομένου τα απαιτούμενα προσόντα. 

Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ με κριτήρια την 

επιστημονική κατάρτιση του ενδιαφερομένου, την επαγγελματική του 

πορεία, την αναγνωρισιμότητα στο χώρο του και τη διασφάλιση της 

αντικειμενικής κρίσης, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης 

μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την αξιολόγηση και σε άτομα που δεν θα 

έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

Εφόσον οι αξιολογητές κάθε ειδικότητας είναι περισσότεροι από τον αριθμό 

που απαιτείται, ο ορισμός τους θα γίνεται κατόπιν κλήρωσης.  

Μετά την ολοκλήρωση κάθε αξιολόγησης, αυτή καταχωρείται άμεσα και 

οριστικά στο πληροφοριακό σύστημα, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω 

αλλαγών. 

Για την απασχόληση των αξιολογητών προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης.  

Οι ειδικότητες που αφορά η παρούσα είναι οι εξής: 

1. Διευθυντές Παραγωγής (Τηλεόρασης) (Αθήνα) 

2. Βοηθοί Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη) 

3. Βοηθοί Σκηνοθετών (Αθήνα) 

4. Βοηθοί Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager) (Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη) 

5. Σχεδιαστές αναλυτές προγράμματος (Αθήνα) 

6. Γραφίστες (Αθήνα) 

7. Διευθυντές Φωτογραφίας (Αθήνα) 

8. Φωτιστές (Αθήνα) 
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9. Εικονολήπτες (Αθήνα) 

10. Μοντέρ (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)  

11. Ηχολήπτες (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 

12. Εκφωνητές (Αθήνα) 

13. Παραγωγοί Μουσικών Προγραμμάτων (Αθήνα) 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πέτρος Μάης  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γραφείο Προέδρου ΔΣ – Δ/ντος Συμβούλου 

 


