
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ver.1.0 date 01/07/2014 

∆ήµος Θεσσαλονίκης  Σελ. 1/2 

 

 

Περίγραµµα θέσης εργασίας  
 
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας  

Γενική ∆ιεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ιεύθυνση: 
Πολιτισµού και Τουρισµού 

Τµήµα: ∆ηµοτικών Μουσικών Σχηµάτων 

Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος): 
Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ηµοτικών Μουσικών 
Σχηµάτων 

Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι): - 

Τίτλος θέσης: 
Μουσικός του Τµήµατος ∆ηµοτικών 
Μουσικών Σχηµάτων 

Κλάδος / Ειδικότητα: ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ή ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ή ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
 
Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.  

Κύρια καθήκοντα:  
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση 
εργασίας) 

1. Η συµµετοχή σε κάθε είδους µουσικές εκδηλώσεις µέσω των ∆ηµοτικών Μουσικών 
Συγκροτηµάτων (συναυλίες, παραστάσεις όπερας, ηχογραφήσεις, σύµπραξη σε µουσικές 
παραγωγές, δισκογραφήσεις, εθνικές και τοπικές επετείους,λιτανείες, εορταστικές εκδηλώσεις 
του ∆ήµου ή άλλων φορέων κα) 

2. Η αµφίδροµη σχέση κάλυψης των ∆ηµοτικών Μουσικών Συγκροτηµάτων, τα µέλη των οποίων 
µετέχουν στις συναυλίες όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

3. Η συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και επιτροπές. 
4. Η προετοιµασία για την πλήρη και αποδοτική δραστηριότητα των ∆ηµοτικών Μουσικών 

Συγκροτηµάτων. 
5. Καθηµερινή ατοµική µελέτη των µουσικών έργων των συναυλιών. 
6. Ευπρεπής ενδυµασία στο χώρο της εργασίας. 

 
Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας 

∆ιαδικασίες: 

1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ & ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ. 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.(ΓΙΑ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) 

3. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ. 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ 
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.  

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:  
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος) 

Εκπαίδευση:  
Πτυχίο ή δίπλωµα της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισµένου ωδείου της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής 
Απολυτήριο λυκείου 

 

Βασικές γνώσεις:  
Μουσική γνώση της ειδικότητας του οργάνου (έγχορδο ή πνευστό ή κρουστό) 
 
∆εξιότητες / Ικανότητες:  
Υπευθυνότητα 
Συνεργασία 
Εργασία σε οµάδες 
 
Ξένες γλώσσες:  
Επιθυµητή η γνώση αγγλικής ή άλλης γλώσσας 
 
Εµπειρία:  
∆ιετής προϋπηρεσία της ειδικότητας στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα 

 
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους  

Ο Προϊστάµενος 
του Τµήµατος: 

 
............................................ 

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

 
............................................... 

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης 

Ο Προϊστάµενος 
της ∆/νσης: 

 
................................................... 
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

 
............................................... 

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης 

 


