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Θέμα: Ζητείται άτομο για Πρακτική Άσκηση.

Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ποιοι είμαστε Ο « Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών» με τον διακριτό τίτλο ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ., είναι
μια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις επιχειρήσεις που
είναι εγκατεστημένες στις Βιομηχανικές Περιοχές της χώρας, για την συλλογική αντιμετώπιση
προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν για δεκαετίες στις Βιομηχανικές Περιοχές της χώρας από
την έλλειψη συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής, την προώθηση λύσεων για την
αναδιοργάνωσή τους και την ανάδειξη της κομβικής σημασίας των ΒΙ.ΠΕ. στην οικονομία της
χώρας μας. Ένας αρχικός αριθμός ιδρυτικών μελών έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του
συνδέσμου που στις 30 Απριλίου του 2017 διενήργησε εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου
Διοικητικού Συμβουλίου.
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(ΠΑΣΕΒΙΠΕ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί σημαντικό αριθμό ΒΙΠΕ της χώρας και
μεμονωμένων επιχειρήσεων σε αυτές και άλλες ΒΙΠΕ και έχει στόχο να προασπίζεται την
επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων.
Εκτός των ανωτέρων ο Σύνδεσμος προσπαθεί να έχει καλή επικοινωνία με τα Μέλη
του, ώστε να ενημερώνεται για τα καθημερινά προβλήματα, επίσης συμμετέχει σε διαφορές
δράσεις

(διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια/ ημερίδες, συμμετοχή σε διάφορα

προγράμματα κτλ).
Ο

Σύνδεσμος χρειάζεται ένα άτομο το οποίο να είναι πρόθυμο, εργατικό,

επικοινωνιακό και συνεργάσιμο με σκοπό να αναλάβει το διοικητικό τμήμα του Σύνδεσμος. Η
εργασία αυτή περιλαμβάνει οργάνωση δράσεων, συμμετοχή σε διαφορά προγράμματα
(ευρωπαϊκά, πανελλαδικά κτλ), επικοινωνία με τα Μέλη του ΔΣ, τα Μέλη του Συνδέσμου αλλά
και μη Μέλη. Να υπάρχει οργανωτική ικανότητα για την συγκρότηση των ΔΣ, αλλά και την
ρύθμιση των οικονομικών στοιχείων του Συνδέσμου κάτω από την καθοδήγηση του Λογιστή
αλλά και του Ταμία (έσοδα – έξοδα, ισολογισμοί κτλ).

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στα στοιχειά του
Συνδέσμου

Για τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ
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