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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς σας ενημερώνει  

για την ακόλουθη θέση εργασίας: 

 

Ειδικός διαγωνισμός για τη στελέχωση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών θα διεξαχθεί στην 

Αθήνα, στις 5 Δεκεμβρίου του 2012. 

 

Οι νέοι υπάλληλοι θα πρέπει να ειδικεύονται στους εξής επαγγελματικούς κλάδους: 

1. Αρχιτεκτονικής (Architecture) 
2. Οικονομικών Υποθέσεων (Economic Affairs) 
3. Συστήματος Πληροφοριών και Τεχνολογίας (Information System and Technology) 
4. Πολιτικών Υποθέσεων (Political Affairs) 
5. Ραδιοφωνικής Παραγωγής (Radio Producer) 
6. Κοινωνικών Υποθέσεων (Social Affairs) 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

 Ηλικία ως 32 ετών 
 Πτυχίο τουλάχιστον πανεπιστημίου (Bachelor) 
 Γνώση αγγλικών ή/και γαλλικών σε άριστο επίπεδο 
 Υπηκοότητα της χώρας που συμμετέχει στο διαγωνισμό (ελληνική) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, 
καθώς και για τη διαδικασία των εξετάσεων του διαγωνισμού, μέσω του διαδικτυακού εγχειριδίου. 

Ev συντομία: Οι υποψήφιοι θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ 

(https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_H

M_REG&languageCd=ENG) και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτηση τους, η οποία θα πρέπει να 

αντιστοιχεί μία ανά επανγελματικό κλάδο  

Μέσω της αίτησης θα αξιολογηθούν οι και γνώσεις, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες, αλλά κατά πόσο 

ταιριάζουν με το προφίλ της θέσης. Στη συνέχεια θα υπάρξει γραπτή εξέταση (μόνο για τους 40 

επικρατέστερους Ελληνες υποψηφίους) που χωρίζεται σε δύο στάδια:  

α) γενικό τεστ (ερωτήσεις για όλους τους επαγγελματικού κλάδους με γλώσσα εξέτασης τα αγγλικά ή 

τα γαλλικά) και  

β) ειδικό τεστ, όπου οι ερωτήσεις αφορούν το επαγγελματικό πεδίο επιλογής του υποψηφίου (βλέπε 

παραπάνω 1 -6) και η εξέταση γίνεται σε μία από τις έξι επίσημες γλώσσες τσυ ΟΗΕ: αγγλικά, γαλλικά, 

αραβικά, κινεζικά, ισπανικά και ρωσικά.  

Τελος, πραγματοποιείται η προφορική εξέταση.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μια γεύση των θεμάτων παλαιότερων διαγωνισμών μέσω της 

ιστοσελίδας https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCES.  
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Οι νεοπροοληφθέντες πρόκειται να υπογράψουν αρχικά σύμβαση εργασίας για δύο χρόνια, ενώ στη 

συνέχεια αναλόγως με τις επιδόσεις τους θα υπογράψουν σύμβαση αορίστου χρόνου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου του 2012 και γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της 

ιστοσελίδας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:http://careers.un.org/. 
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