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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ Ε.Ι.Ο./Ε.Α.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ RATING OFFICER

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία/Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας (Ε.Α.Θ.) ανακοινώνει την πρόθεση να
απασχολήσει Rating officer με καθήκοντα:
1.
Να εκδίδει τα πιστοποιητικά ισοζυγισμού βάσει των αιτήσεων που προωθούνται από την
γραμματεία της ΕΑΘ εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους.
2.

Να ενημερώνει την ΕΑΘ αναλυτικά για την πορεία έκδοσης των πιστοποιητικών

3.

Να δημοσιεύει τα πιστοποιητικά στις ιστοσελίδες της ΕΑΘ.

4.
Να συνεργάζεται με τους πιστοποιημένους καταμετρητές της ΕΑΘ, να τους υποστηρίζει τεχνικά και
να ελέγχει την εργασία τους, σε συνεργασία με τον αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ.
5.
Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους οργανισμούς συστημάτων ισοζυγισμού (ORC, IRC) και
να ενημερώνεται για τους κανονισμούς τους
Προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσίες :
•
Δημιουργία, υποστήριξη και ενημέρωση του λογισμικού υπολογισμού της ετήσιας κατάταξης της
ΕΑΘ (ranking list) σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις αλλαγές αυτών.
•
Κατασκευή, φιλοξενία και ενημέρωση του δικτυακού τόπου της ΕΑΘ με στατικό περιεχόμενο, όπως
κανονισμοί, εγκύκλιοι, νέα ομίλων κλπ. έως του ποσού των 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
•
κλπ.

Ενημέρωση δυναμικού περιεχομένου, όπως κατάσταση χορηγιών, πιστοποιημένοι καταμετρητές

•

Υποστήριξη της δημοσίευσης των πιστοποιητικών ισοζυγισμού στον δικτυακό τόπο της ΕΑΘ.

•

Δημοσίευση και ενημέρωση της ετήσιας κατάταξης στον δικτυακό τόπο της ΕΑΘ.

•
Λογισμικό για την ενημέρωση του προγράμματος αγώνων και την δημοσίευσή του στον δικτυακό
τόπο της ΕΑΘ.

•

Υπολογισμός, ενημέρωση και δημοσίευση ετησίων στατιστικών πιστοποιητικών και αγώνων.

Ο/Η ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει:
•
Άριστη και βαθιά γνώση των κανονισμών του World Sailing, του Offshore Racing Congress (ORC) και
του International Rating Certificate (IRC).
•

Άριστη γνώση Αγγλικών

•

Εμπειρία στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης.

•

Εμπειρία στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

•

Άριστη γνώση και εμπειρία στο λογισμικό υπολογισμού πιστοποιητικών ORC Manager.

•

Άριστη γνώση και εμπειρία στο λογισμικό υπολογισμού αποτελεσμάτων αγώνων ORC Scorer.

•

Εμπειρία στο αντικείμενο του rating officer.

•
Θα συνεκτιμηθούν επιπλέον προσόντα, όπως η εμπειρία στον προγραμματισμό Η/Υ και τις βάσεις
δεδομένων, η παρουσία σε μεγάλες εθνικές και διεθνείς ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις, η παρουσία σε
σημαντικά συνέδρια σχετικά με την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης, η εμπειρία στις καταμετρήσεις σκαφών
κλπ.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα 3 ετών και η αμοιβή κατ’αποκοπή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους εντός 7 ημερών από την ημέρα
δημοσιοποίησης της παρούσας στην Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο., ώρα 12.00 στη Γραμματεία της Ε.Α.Θ. μέσω email στο
eath@offshore.org.gr.

