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 Xανιά, 05.01.2021 
 Αρ. Πρωτ.: 8181 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο 
πλαίσιο του έργου «Περιστασιακή απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών του 
Ιδρύματος για την υποβοήθηση της λειτουργίας των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ (2021)», 
προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) προπτυχιακούς φοιτητές για το 2021 (λήξη 
απασχόλησης: 31 Δεκεμβρίου 2021).  

Περιγραφή θέσης 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα απασχοληθούν σε συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία 

απαιτούν κατά περίπτωση τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται 

παρακάτω. 

Γενική απαίτηση είναι η όρεξη για δουλειά, η συνέπεια και η ευγένεια. 

Α) Δύο (2) φοιτητές/φοιτήτριες θα απασχοληθούν σε βοηθητικές εργασίες, όπως 
τοποθέτηση βιβλίων και περιοδικών στα ράφια, φωτοτύπηση υλικού από αιτήσεις 
διαδανεισμού και εξυπηρέτηση χρηστών βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου.  

Ειδική απαίτηση είναι οι φοιτητές ή φοιτήτριες να μπορούν να απασχοληθούν στη 
Βι.Κε.Π. κάθε μέρα (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και κατά τις απογευματινές 
ώρες, ιδιαίτερα μετά τις 16:00. 

Β) Δύο (2) φοιτητές/φοιτήτριες θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

της στρατηγικής της Βιβλιοθήκης σχετικά με digital marketing/outreach της Βι.Κε.Π. 

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες: 

 Διενέργεια συνεντεύξεων 

 Ανάλυση στοιχείων 

 Σχεδιαστική εμπειρία σε μικρή κλίμακα και σε έντυπα 

Η απασχόληση δύναται να παρέχεται και κατά τις απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα 

μετά τις 16:00.  

 

Υποβολή αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι των ομάδων Α και Β, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, θα πρέπει μέχρι 

και τις 18 Ιανουαρίου 2021 να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω της 
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ιστοσελίδας https://www.tuc.gr/index.php?id=13187 (μετά από είσοδο με τα 

ιδρυματικά τους στοιχεία). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

 Αναλυτική βαθμολογία 

 Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει σχετική με το αντικείμενο εμπειρία. 

Η επιλογή των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών που θα απασχοληθούν θα γίνει 

έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και συνέντευξή 

τους. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν, θα αμειφθούν σύμφωνα με 

τις ώρες που θα απασχοληθούν, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 40 ώρες μηνιαίως. 

Το ωρομίσθιο ανέρχεται σε 5,00€ (μεικτά). 

Πληροφορίες: Μαρία Νταουντάκη (maria@library.tuc.gr), τηλέφωνο: 28210-37277 και 

Ηλιάννα Αρχοντάκη (iarchontaki@isc.tuc.gr), τηλέφωνο: 28210-37284, ώρες 8:00 έως 

15:00. 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης  

 

 

 

Μαρία Νταουντάκη 

 

 

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων,  

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

 

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης 

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου 
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