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Project coordinator 
Προφίλ εργασίας. 

 

Οι συντονιστές προγραμμάτων (Project Coordinators) διεκπεραιώνουν ένα ευρύ φάσμα 

επικοινωνιακών και διοικητικών εργασιών για έναν πελάτη, μια ομάδα ή έναν οργανισμό. 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Οι συντονιστές προγραμμάτων εργάζονται υπό τη καθοδήγηση ενός διευθυντή, ενός 

υπευθύνου ομάδας ή μια ομάδας διεύθυνσης. 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

Τις περισσότερες φορές οι συντονιστές προγραμμάτων εργάζονται στο προσωπικό τους 

υπολογιστή ή σε περιβάλλον γραφείου, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εφαρμογές και 

εταιρικές πλατφόρμες. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Οι συντονιστές προγραμμάτων υποστηρίζουν έναν διευθυντή και την/τις ομάδα/ες του, 
έναν οργανισμό ή μια εταιρία για την ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων του/της. 

 
 

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

• Διεκπεραίωση τυπικών εργασιών γραφείου. 

• Διατήρηση ημερολογίου και προγράμματος, προγραμματισμός συναντήσεων και 

ταξιδιών. 

• Οργάνωση συναντήσεων – δια ζώσης ή από απόσταση. 

• Οργάνωση εκδηλώσεων. 

• Διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών όπως η διοίκηση επιμέρους 

προγραμμάτων. 

• Διευκόλυνση στην προετοιμασία προϋπολογισμού, την παρακολούθηση των εξόδων, 

τη δημιουργία συμβολαίων και εντολών αγοραπωλησίας. 

• Διεκπεραίωση έρευνας και παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

• Συνεργασία με πελάτες, προμηθευτές, εταίρους και ενδιαφερόμενους. 
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• Προώθηση της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

• Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες 

• Ανταλλαγή πληροφοριών προφορικά 

• Επικοινωνία με ιδέες και μηνύματα σε γραπτή μορφή 

• Εφαρμογή οργανωτικών τεχνικών 

• Εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής ακρόασης 

• Μαθαίνω πως να μαθαίνω  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

• Ανοιχτό μυαλό 

• Συναισθηματική νοημοσύνη 

• Προσαρμοστικότητα 

• Συστηματικότητα  

• Έμφαση στη λεπτομέρεια 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Χαρτογράφηση σε   DigComp 2.1 – 

ικανότητα και επίπεδο 

1 

Χρήση εφαρμογής επεξεργασίας 

κειμένου για τη δημιουργία, 

επεξεργασία και αποθήκευση 

κειμένων. 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου L8 

3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία 

ψηφιακού περιεχομένου L8 

2 

Χρήση εφαρμογής spreadsheet για 

τη δημιουργία, επεξεργασία και 

αποθήκευση οικονομικών και 

στατιστικών δεδομένων. 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου L8 

3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία 

ψηφιακού περιεχομένου L8 
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Χαρτογράφηση σε   DigComp 2.1 – 

ικανότητα και επίπεδο 

3 

Χρήση ποικιλίας επικοινωνιακών 

εργαλείων όπως email, μηνύματα 

και διαδικτυακές συναντήσεις για 

επικοινωνία με συναδέλφους, 

ανωτέρους, πελάτες και 

ενδιαφερόμενους. 

2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών L7 

2.2 Διαμοιρασμός μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών L8 

4 
Οργάνωση και διοίκηση 

διαδικτυακών συναντήσεων. 

2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών L7 

2.2 Διαμοιρασμός μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών L8 

5 
Διεκπεραίωση διαδικτυακής 

έρευνας. 

• Διαδικτυακή αναζήτηση και 
φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών 
και ψηφιακού περιεχομένου L4 

1.1 Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών 
και ψηφιακού περιεχομένου L4 

6 

Χρήση εργαλείου παρουσίασης για 

την έκθεση αποτελεσμάτων και την 

προετοιμασία διαφανειών για 

συναντήσεις. 

3.1 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου L8 

3.2 Ενσωμάτωση και επανεπεξεργασία 

ψηφιακού περιεχομένου L8 

5.3 Δημιουργική χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών L8 

7 

Διοίκηση, αποθήκευση, οργάνωση 

και συγκέντρωση αλληλογραφίας, 

εγγράφων και εργασιακών πόρων. 

1.3 Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και 

ψηφιακού περιεχομένου L8 

8 

Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα 

μέσω εταιρικών λογαριασμών, 

δημιουργία blog και περιεχομένου 

για τις εταιρικές ιστοσελίδες. 

2.1 Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών L7 

2.2 Διαμοιρασμός μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών L8 
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Tο έργο Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU 

vulnerable girls and young women into the digital agenda” επιχορηγείται με 2.714.304 € από την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία μέσω του ΕΟΧ και του Νορβηγικού Ταμείου για την Νεανική 

Απασχόληση. Ο στόχος του έργου είναι η αύξηση στην ΕΕ του αριθμού των κοριτσιών και νεαρών 

γυναικών στην ψηφιακή ατζέντα.  

 

 

Το έργο υλοποιείται από:  

 

 


