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Fiche de poste
Chargé.e de Communication IFT-EFT (Thessalonique)
1/ le cadre
Le poste se situe dans un établissement à double vocation installé dans la ville depuis 1906 :
- l’Εcole française de Thessalonique (EFT) : enseignement en français de la maternelle au lycée ;
- l’Institut français de Thessalonique (IFT) : cours de français et certifications de langue française pour tous
publics ; coopérations dans les domaines éducatif, culturel et universitaire.
Les projets s’étendent sur l’ensemble du nord de la Grèce.
Les locaux de l’établissement abritent également le Consulat général de France à Thessalonique.
2/ les missions
● pilotage de la poli que de communica on de l’établissement, en concerta on avec l’ensemble des
services ;
● renforcement de l’image de l’établissement - à Thessalonique et dans le nord de la Grèce ;
● rédac on quo dienne en français et en grec : communication rapide et synthétique autour de tous les
évènements et actions notables de l’établissement ; posts/animation sur les réseaux sociaux ; gestion du
site web (bilingue) ; lettres d’information (bilingue) ; etc. ;
● entre en et développement du réseau des partenaires de la presse locale (journalistes de la presse
écrite, radio, télévision, en ligne) ; articles, communiqués de presse et interviews pour renforcer la visibilité
de l’établissement ;
● traduc on et interprétariat français/grec lors de réunions publiques et/ou avec les partenaires ;
● suivi des résultats des diﬀérentes ac ons ou campagnes ;
● iden té visuelle.
3/ le profil
Savoir-faire :
● maîtrise des enjeux et des supports de la communica on écrite – notamment institutionnelle ;
● maîtrise de la communica on visuelle : aisance pour élaborer des messages clairs avec des formes
graphiques et des éléments linguistiques originaux ;
● maîtrise des logiciels bureau ques et des réseaux sociaux ;
● maîtrise parfaite du grec et du français :
- à l’écrit : excellentes capacités rédactionnelles dans les deux langues - en autonomie et dans des délais
parfois très courts ;
- à l’oral : bonnes capacités d’expression dans les deux langues, afin de pouvoir assurer des tâches
d’interprétariat ;
● maîtrise souhaitée de l’anglais.
Qualités personnelles
● dynamisme, réac vité (an ciper, savoir travailler dans des délais parfois très courts) ;
● esprit d’ini a ve & créa vité ;
● autonomie et disponibilité ;
● perspicacité et esprit de synthèse ;
● capacité de dialogue et d’adapta on aux situa ons et interlocuteurs variés ;
● capacité à travailler en équipe ;
● loyauté & capacité à rendre compte.
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Περιγραφή θέσης εργασίας
Υπεύθυνος-η επικοινωνίας Γαλλικού Ινστιτούτου-Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
1/ Πλαίσιο
Η θέση εργασίας είναι ενταγμένη σε ένα ίδρυμα με διττό χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στην πόλη
από το 1906:
- το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: παρέχει γαλλική εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο.
- το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης: παρέχει μαθήματα γαλλικών και πιστοποιήσεις γαλλικής γλώσσας
για κάθε ηλικία, συνάπτει συνεργασίες στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και πανεπιστημιακό τομέα.
Οι δράσεις καλύπτουν το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας.
Στις εγκαταστάσεις στεγάζεται επίσης το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.
2/ Αρμοδιότητες
● διαχείριση της επικοινωνιακής πολιτικής του ιδρύματος, σε συνεργασία με το σύνολο των τμημάτων.
● ενίσχυση της εικόνας του ιδρύματος - στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
● καθημερινή σύνταξη στα γαλλικά και ελληνικά: γρήγορη και συνοπτική επικοινωνία για όλα τα
αξιοσημείωτα γεγονότα και δράσεις του ιδρύματος. Αναρτήσεις/διαχείριση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Διαχείριση της ιστοσελίδας (σε δύο γλώσσες), ενημερωτικά δελτία (σε δύο γλώσσες) κ.λ.π.
● διατήρηση και ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών του τοπικού Τύπου (δημοσιογράφοι από τον γραπτό
Τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο). Άρθρα, δελτία Τύπου και συνεντεύξεις για την
ενίσχυση της προβολής του ιδρύματος.
● μετάφραση και διερμηνεία γαλλικά/ελληνικά σε δημόσιες συναντήσεις και/ή με συνεργάτες.
● παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των διαφόρων δράσεων και επικοινωνιακών εκστρατειών.
● οπτική ταυτότητα.
3/ Προφίλ
Τεχνογνωσία:
● γνώση των θεμάτων και των μέσων της γραπτής επικοινωνίας - ιδιαίτερα της θεσμικής.
● γνώση της οπτικής επικοινωνίας: ευκολία στην επεξεργασία σαφών μηνυμάτων με γραφικές φόρμες και
πρωτότυπα γλωσσικά στοιχεία.
● γνώση λογισμικών γραφείου και κοινωνικών δικτύων.
● άριστη γνώση της ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας:
- γραπτά: άριστες δεξιότητες γραφής-σύνταξης και στις δύο γλώσσες - με αυτονομία και μερικές φορές σε
πολύ σύντομες προθεσμίες.
- προφορικά: καλές δεξιότητες έκφρασης και στις δύο γλώσσες, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες
διερμηνείας
● επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Προσωπικές δεξιότητες
● δυναμισμός, αντανακλαστικά (πρόληψη, ικανότητα εργασίας σε στενά χρονικά περιθώρια)
● πρωτοβουλία και δημιουργικότητα
● αυτονομία και διαθεσιμότητα
● οξυδέρκεια και ικανότητα σύνθεσης
● ικανότητα διαλόγου και προσαρμογής σε διάφορες καταστάσεις και συνομιλητές
● ικανότητα ομαδικής εργασίας
● Εντιμότητα και ικανότητα ενημέρωσης-αναφοράς

