
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο  VouliWatch 
 

  

Ποιοί είμαστε; 

 

 

To “VouliWatch” είναι η πρώτη ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα που μας δίνει τη δυνατότητα να 

γνωρίσουμε πως λειτουργεί η νομοθετική εξουσία, να επικοινωνήσουμε, να αξιολογήσουμε και 

να ελέγξουμε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας, βουλευτές και ευρωβουλευτές. 

Είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να ενισχύσει το 

διάλογο, τη γνώση, την πολιτική συμμετοχή και τη λογοδοσία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. 

 

Τι ψάχνουμε; 

 

 

Υποψηφίους με ενέργεια και όρεξη για μάθηση, που να πιστεύουν στη χρήση των νέων μέσων 

στην πολιτική διαδικασία, στην ανοιχτή διακυβέρνηση και στην αξία της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας.  Αναζητούμε νέους που διαθέτουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, που 

ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους και έχουν άριστες επικοινωνιακές και 

οργανωτικές ικανότητες. 

 

Συγκεκριμένα: 

-          Απόφοιτος ή τελειόφοιτος φοιτητής σχολών Πολιτικών Επιστημών, Νομικής, Επικοινωνίας, 

Κοινωνιολογίας 

-       Στοιχειώδη γνώση των κοινοβουλευτικών θεσμών και του πολιτικού συστήματος 

-          Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες (προφορικός & γραπτός λόγος) 

-       Πνεύμα Ομαδικότητας 

-          Οργανωτικές δεξιότητες 

-          Άριστες γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (MS Οffice  - κυρίως excel) 

-          Γνώσεις χειρισμού social media (σε επαγγελματικό επίπεδο) 

-          Γνώση αγγλικής γλώσσας (περισσότερες γλώσσες θα συνεκτιμηθούν) 

 

*Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, πρακτική άσκηση ή εθελοντική εργασία σε συναφή 

αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί.  

  

 

 

http://www.vouliwatch.gr/


 

 

 

 

Περιγραφή θέσης 

 

 

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης ξεκινάει από 15/9/2014 και θα έχει διάρκεια 5 μηνών, η 

θέση είναι part-time (2-3 μέρες την βδομάδα). Το Vouliwatch θα προσφέρει κάρτα απεριορίστων 

διαδρομών στα μέσα συγκοινωνίας. 

 

1)      Επικοινωνία σε καθημερινή βάση με γραφεία βουλευτών/ευρωβουλευτών (τηλεφωνικός & 

μέσο social media) 

2)      Διαχείριση βάσης δεδομένων (ερωτήσεων/απαντήσεων – επαφών – stakeholders)   

3)      Υποστήριξη στην διοργάνωση εκδηλώσεων 

4)      Υποστήριξη στην συντήρηση των social media (facebook-twitter) 

5)      Έρευνα στο διαδίκτυο (για θέματα σχετικά με Vouliwatch – ανοιχτά δεδομένα – e-

democracy). 

6)      Υποστήριξη στα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή 

7)    Δυνατότητα επαφής με αντίστοιχα Parliamentwatch και πρωτοβουλίες ανοιχτής 

διακυβέρνησης στο εξωτερικό 

 

 

  

Αν ενδιαφέρεσαι να μπεις στην ομάδα του Vouliwatch και διαθέτεις τα παραπάνω στοιχεία: 

 

-   Στείλε βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Vouliwatch 

Στέφανο Λουκόπουλο (stefanos@vouliwatch.gr) μέχρι 01/09/2014. 

 

Όσοι υποψήφιοι περάσουν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης θα κληθούν για συνέντευξη στα 

γραφεία του Vouliwatch την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


