
 

 

 

Αθήνα, 26/09/2017 
Αρ. πρωτ.: 662 

 

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, για την προβολή και προώθηση των 
δραστηριοτήτων της, θα προχωρήσει στην άμεση κάλυψη της θέσεως της/του 
Υπευθύνου Γραφείου Τύπου. 
 
Φορέας: Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κ.Ο.Α. 
Θέση: Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου 
Τύπος σύμβασης: Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
Διάρκεια: 9 μηνών (με δοκιμαστική τρίμηνη περίοδο), η οποία δύναται να ανανεωθεί 
Απασχόληση: Πλήρης απασχόληση στην έδρα του Φορέα 
Αποδοχές: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/21.03.2013 ΚΥΑ.  

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
Ο ρόλος της/του Υπευθύνου Γραφείου Τύπου αφορά στη διαχείριση των 
σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και στην παροχή 
εκτεταμένης και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης μέσω: 
 
• Της σύνταξης Δελτίων Τύπου, συνεντεύξεων και άρθρων αλλά και 

προσφέροντας υποστήριξη στη Διεύθυνση ή σε μέλη της Ορχήστρας, όποτε 
κρίνεται αναγκαίο, 

 Της υποστήριξης και διοργάνωσης Συνεντεύξεων Τύπου, 

 Της διατήρησης και ενίσχυσης της παρουσίας της Κ.Ο.Α. στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, 

• Της παροχής υποστήριξης, μέσω εισηγήσεων σχετικά με τις κατευθύνσεις 
που προτείνεται να ακολουθηθούν, συντάσσοντας κείμενα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν σε συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε. αλλά και σε ιστολόγια, άρθρα 
γνώμης και ενημερωτικά άρθρα, 

• Της επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων σχετικά με τη διασφάλιση της 
προβολής του έργου της Ορχήστρας από τα Μ.Μ.Ε., παρέχοντας ρεπορτάζ, 
σχόλια, προτάσεις για συνεντεύξεις κλπ, σε έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και 
ψηφιακά μέσα, 

 Της επίτευξης συνεργασιών με τα Μ.Μ.Ε. για την επίτευξη χορηγιών 
επικοινωνίας ή συμφωνιών συνεργασίας, 

• Της επικοινωνίας με ελληνικά ή διεθνή μέσα και τη διατήρηση σχέσεων με 
τους δημοσιογράφους με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη παρουσίαση 
των δράσεων της Ορχήστρας, 

• Της διαχείρισης των ερωτημάτων των Μ.Μ.Ε., διαβιβάζοντάς τα στα αρμόδια 
τμήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο,  

 Της αγαστής συνεργασίας με τα Γραφεία Τύπου των «συγγενών» φορέων και 
οργανισμών και με εξωτερικούς συνεργάτες της Ορχήστρας με στόχο την 
προσέλκυση κοινού, 

• Της συνεχούς ενημέρωσής της/του για θέματα ενδιαφέροντος της 
Ορχήστρας. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Μ.Μ.Ε. ή οποιουδήποτε συναφούς τμήματος Α.Ε.Ι., 
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή 
ισότιμης σχολής της αλλοδαπής,   

 Αποδεδειγμένη πενταετής (5) δημοσιογραφική εμπειρία, κατά προτίμηση 
στον πολιτιστικό τομέα, 

 Άριστη γραπτή και επικοινωνιακή ικανότητα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Η 
γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί, 

 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων, 
β)υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεις και δ)υπηρεσιών διαδικτύου, 

• Καλή γνώση των συνεχώς εξελισσόμενων ψηφιακών εφαρμογών και 
τεχνολογιών, πιο συγκεκριμένα εμπειρία στη διαχείριση και επιμέλεια μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.  

  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 2/10/2017 
μέσω email (afidetzi@koa.gr) με την ένδειξη «Θέση Υπευθύνου Γραφείου 
Τύπου» βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά, καθώς και -κατά την κρίση των 
ενδιαφερομένων- οποιοδήποτε υλικό επιθυμούν να συνυποβληθεί. 
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