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Γενικό Προξενείο της Ελλάδας 
              Νέα Υόρκη 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
πλήρωσης θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

 
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσεως 
Επιστημονικού Συνεργάτη στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) Νέας Υόρκης, με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διετούς (2) διάρκειας, με 
δυνατότητα ανανέωσης. 
 
Τυπικά προσόντα διορισμού: 
- Αμερικανική υπηκοότητα ή Άδεια Παραμονής και Εργασίας στις Η.Π.Α. 
- Κατώτατο όριο ηλικίας 21ο συμπληρωμένο. Ανώτατο όριο ηλικίας 60ο. 
- Οι άρρενες Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νομίμως και οριστικώς από αυτές. 
- Άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό 

λόγο. 
- Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή εναλλακτικά τετραετής (4) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 

συναφή με το αντικείμενο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης (περιγράφεται ενδεικτικώς κατωτέρω στα 
καθήκοντα υποψηφίων), ιδιαιτέρως στον κλάδο τροφίμων / ποτών. 
Ενδεχόμενη συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης, ή κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης (λ.χ. διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις, marketing εξαγωγών, διοίκηση επιχειρήσεων) θα εκτιμηθούν ως πρόσθετα προσόντα. 
Συναφής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετική Συστατική Επιστολή του 
προηγούμενου εργοδότη. 

- Άριστη ευχέρεια χρήσης προγραμμάτων λογισμικού “Microsoft Windows” και “Microsoft Office”. 
- Άριστη δυνατότητα χρήσης διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Ουσιαστικά προσόντα διορισμού: 
- Ικανότητα χειρισμού των υποθέσεων του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης με εχεμύθεια. 
- Ευελιξία και δυνατότητα εργασίας υπό πίεση, ενίοτε και πέραν του ωραρίου εργασίας. 
- Επίδειξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας, συνέπεια στα τυπικά και ουσιαστικά καθήκοντα, 

αποτελεσματικότητα, ακρίβεια, ταχύτητα, συστηματικότητα και προθυμία κατά τη διεκπεραίωση της εργασίας. 
- υψηλό εργασιακό ήθος και πειθαρχία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. 
- Οξύνοια, ευρηματικότητα και ευελιξία στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν και δυνατότητα ιεράρχησης 

προτεραιοτήτων.  
 
 
Καθήκοντα Επιστημονικού Συνεργάτη (ενδεικτικώς): 
- Γραμματειακή υποστήριξη. 
- Υποστήριξη οικονομικής/λογιστικής διαχείρισης Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης. 
- Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, εξωτερικών εργασιών και αρχειοθέτησης Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης. 
- Σύνταξη μελετών - ερευνών αγοράς και στατιστικών πινάκων, εκπόνηση Ενημερωτικών Δελτίων και 

παρουσιάσεων (π.χ. Powerpoint) για θέματα εμπορικού/εξαγωγικού/επενδυτικού ενδιαφέροντος. 
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- Μετάφραση κειμένων οικονομικού, εμπορικού, επενδυτικού ενδιαφέροντος από τα ελληνικά στα αγγλικά και 
αντιστρόφως. 

- επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτημάτων εμπορικής / επενδυτικής συνεργασίας. 
- Επικοινωνία με δημόσιες αρχές, φορείς και εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. 
- Υποστήριξη προετοιμασίας επιχειρηματικών αποστολών, εμπορικών εκθέσεων/εκδηλώσεων, προωθητικών 

δράσεων, workshops στην Ελλάδα και στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης στις 
Η.Π.Α. 

- δημιουργία και συστηματική επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων. 
- Επίσκεψη, συμμετοχή και εκπροσώπηση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης σε εκδηλώσεις και εκθέσεις 

εμπορικού ή/και επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενίοτε και πέραν του ωραρίου εργασίας, τόσο εντός της Νέας 
Υόρκης, όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης. 

- Δυνατότητα δικτύωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας με στελέχη Γραφείων Ο.Ε.Υ. έτερων χωρών, καθώς και 
στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα τόσο στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας 
Υόρκης, όσο και στην Ελλάδα. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται για την υποβολή αίτησής τους στο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης, συνοδευόμενη 
από: 
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 
- Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας 
- Αντίγραφο άδειας παραμονής και εργασίας στις ΗΠΑ. 
- Αντίγραφο Πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, συνοδευτικών τίτλων σπουδών και Συστατικών 

Επιστολών. 
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων, μετά των συνοδευτικών δικαιολογητικών (σκαναρισμένα), μπορεί να πραγματοποιηθεί 
είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου (Consulate General of Greece in New York, 69 East 79th 
street, New York, NY 10075), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
grgencon.ny@mfa.gr . Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους 
ζητηθεί. 

 

Μηνιαίες μικτές αποδοχές: 3.000 Ευρώ και επιπλέον δυνατότητα κάλυψης εισφορών σε επιτόπιο ασφαλιστικό   
φορέα. 

Οι απολαβές είναι μικτές και ο υποψήφιος αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος την εκπλήρωση των πάσης 
φύσεως φορολογικών του υποχρεώσεων. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Νοεμβρίου 2020 

 

Διαδικασία επιλογής: 

- Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, καθώς και σύντομη, πρακτική γραπτή δοκιμασία 
στη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

- Σε περίπτωση μη επικοινωνίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη με υποψηφίους μετά την 
παρέλευση δύο (2) εβδομάδων από την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να 
θεωρήσουν ότι η αίτησή τους δεν έχει περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης. 

- Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη λήψη των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συναφών συνοδευτικών 
δικαιολογητικών, η χρήση τους θα περιορισθεί αποκλειστικά για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 
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