
 
 

ΔΕΤΣΕΡΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ  ΘΕΕΩΝ 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

 

 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ (Ε.Ε..) απευκφνει δεφτερη πρόςκληςη εκδήλωςησ 

ενδιαφζροντοσ για την κάλυψη θζςεων διερμηνζων Προγράμματοσ ςτα Ιωάννινα για τισ 

ανάγκεσ του προγράμματοσ «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece» που 

χρθματοδοτείται από τθ DG SANTE/Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςε  ςυνεργαςία με τθ Διεκνι 

Ομοςπονδία υλλόγων Ερυκροφ ταυροφ/Ερυκράσ Ημιςελινου (ΔΟΕ/IFRC) και υλοποιείται από 

τον ΕΕ. Σο πρόγραμμα αφορά ςτθ διενζργεια τεςτ ταχείασ ανίχνευςθσ αντιγόνου COVID-19 ςε 

ςτοχευμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (μετανάςτεσ και  πρόςφυγεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα, ΡΟΜΑ και 

άςτεγουσ ςτθν Αττικι). 

Οι επικυμθτζσ γλϊςςεσ διερμθνείασ ςτα Ελλθνικά είναι Αραβικά, Φαρςί και Γαλλικά, ενϊ θ 

γνϊςθ επιπλζον γλϊςςασ κα κεωρθκεί πρόςκετο προςόν και κα λθφκεί υπόψιν ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ. 

 
Οι διερμθνείσ κα εργαςτοφν ςτθν Κινθτι Ομάδεσ Διενζργειασ Σεςτ του ΕΕ για διάςτθμα 5 μθνϊν,  

με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ (πζντε θμζρεσ το μινα) και κα υπογράψουν ατομικι 

ςφμβαςθ εργαςίασ ςτο πλαίςιο του προαναφερόμενου προγράμματοσ. Η βάςθ εργαςίασ για τουσ 

διερμθνείσ κα είναι τα Ιωάννινα αλλά κα πρζπει να καλφπτουν επιχειρθςιακζσ περιοχζσ και ςε 

άλλεσ Περιφζρειεσ/Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ. Η 

μετακίνθςθ κα γίνεται με υπθρεςιακά αυτοκίνθτα. Σθν πλιρθ περιγραφι τθσ κζςθσ και των 

απαιτοφμενων προςόντων μπορείτε να δείτε, ςτα ελλθνικά και αγγλικά, ςτα παραρτιματα που 

ακολουκοφν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να ςτείλουν τα βιογραφικά τουσ, μζχρι την Παραςκευή 26 

Φεβρουαρίου και ϊρα 13:00, ςτθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ του ΕΕ, υπόψιν  κ. . Γαβριλάκθ, ςτο  

email: human-res@redcross.gr, με κζμα: «Θζςη Διερμηνζα Ιωαννίνων Προγράμματοσ 

«Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece». 

 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 36 13 559 (Διεφκυνςθ Προςωπικοφ). 

mailto:human-res@redcross.gr


 
 

 

 

 

Περιγραφή θζςησ 
 

 

Σίτλοσ Θζςησ:      Διερμηνζασ 
Περιοχή:  Ιωάννινα 

Περιοχζσ υλοποίηςησ: Ιωάννινα, Πρζβεηα 

Αναφζρεται ςτον/ςτην: Νοςθλεφτρια (1οσεπικεφαλισ) και υντονιςτισ  προγράμματοσ 
(2οσεπικεφαλισ) 

Πρόγραμμα: “Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece” Project of 
HRC/IFRC funded by DG SANTE 

 
 

Γενικόπλαίςιο 
 

Με δεδομζνο τθν αυξανόμενθ διάδοςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19 ςτθν Ελλάδα, ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ 
ταυρόσ (ΕΕ) ακολουκεί ζνα ευρφ χζδιο Απόκριςθσ ςτθν COVID-19, ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ απόκριςθσ 
του Κινιματοσ του Ερυκροφ ταυροφ, που ςτοχεφει να ςτθρίξει τθν μείωςθ τθσ εξάπλωςθσ του ιοφ και τον 
κοινωνικό, υγειονομικό και οικονομικό αντίκτυπο που αφινει θ πανδθμία ςε ευάλωτουσ πλθκυςμοφσ 
και/ι κοινότθτεσ. Σο πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece” 
χρθματοδοτείτε από τθ DG SANTE, που ςυνεργάηεται με τθ Διεκνι Ομοςπονδία υλλόγων Ερυκροφ 
ταυροφ/Ερυκράσ Ημιςελινου (ΔΟΕ), και υλοποιείται από τον ΕΕ.  
 
Ο/Η διερμθνζασ του προγράμματοσ “Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece”, με τθν 

κακοδιγθςθ και άμεςθ επίβλεψθ τθσ νοςθλεφτριασ και τθν κακοδιγθςθ του/τθσ υντονιςτι/ριασ του 

προγράμματοσ, κα υποςτθρίξει τθν ομαλι υλοποίθςθ του προγράμματοσ διευκολφνοντασ τθν επικοινωνία 

μεταξφ του πλθκυςμοφ ςτόχου και του προςωπικοφ του προγράμματοσ ςτα ςτοχευμζνα επιχειρθςιακά 

ςθμεία,  ςε διάφορεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ. Οι 

διερμθνείσ κα εργαςτοφν ωσ μζροσ μιασ ομάδασ (που περιλαμβάνει και εκελοντζσ), ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ και των Αρχϊν και κανονιςμϊν του ΕΕ και τθσ ΔΟΕ. 

 

Περιγραφή καθηκόντων 

 
 Διευκόλυνςθ τθσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ μεταξφ του πλθκυςμοφ ςτόχοσ και των μελϊν τθσ 

Κινθτισ Ομάδασ Διενζργεια Σεςτ του ΕΕ, που δεν μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα, μετατρζποντασ τθν μία 
ομιλοφςα ι γραπτι γλϊςςα ςτα Ελλθνικά και αντίςτροφα, κατά τθ υλοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ 
διενζργειασ των τεςτ ςε κάκε επιχειρθςιακό ςθμείο ςε διάφορεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ 

 Παροχι ακριβισ μετάφραςθσ εγγράφων και διερμθνεία προφορικισ επικοινωνίασ μεταξφ των 
μερϊν (προςωπικοφ του ΕΕ και άτομο από τον πλθκυςμό ςτόχο) 

 Παροχι διερμθνείασ ςε ερωτιςεισ, απαντιςεισ, δθλϊςεισ, επεξθγιςεισ, διαφωνίεσ και άλλθσ 
τφπου προφορικισ επικοινωνίασ 

 Παροχι ακριβοφσ διερμθνείασ χωρίσ παραλείψεισ ι προςκικεσ 
 Προφορικι διερμθνεία ςτα Ελλθνικά εγγράφων (που εκδόκθκαν από τθν Αςτυνομία, νοςοκομεία, 

κλινικζσ) και κάκε είδουσ ςχετικι πλθροφορία που παρζχεται από τον κάκε ζνα ωφελοφμενο, για 



τθν υποςτιριξθ τθσ ςυλλογισ και καταγραφισ των απαραίτθτων ςτοιχείων για το κάκε άτομο που 
κα κάνει το τεςτ, ςφμφωνα με τισ ςυμφωνθμζνεσ διαδικαςίεσ, πρωτόκολλα και κατευκυντιριεσ 
οδθγίεσ του προγράμματοσ  

 υνδρομι ςτθν διαχείριςθ των ατόμων ςτθν περιοχι αναμονισ με τθν παροχι ςχετικϊν 
πλθροφοριϊν ςτθν αρμόηουςα γλϊςςα, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ομαλι και αςφαλισ ροι 
του πλθκυςμοφ ςτόχοσ που περιμζνει για να κάνει το τεςτ 

 Διαςφάλιςθ ότι ακολουκοφνται πάντα όλα τα απαραίτθτα προςτατευτικά μζτρα απζναντι ςτον 
COVID-19 από τον πλθκυςμό ςτόχο και τα μζλθ τθσ Ομάδασ του ΕΕ  

 Διαςφάλιςθ τθσ εχεμφκειασ ςχετικά με ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αποτελζςματοσ του τεςτ) που ςχετίηονται με τον πλθκυςμό ςτόχο 

 υνδρομι ςτο ςτιςιμο και ξεςτιςιμο του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν πριν και μετα τθν 
κακθμερινι επιχείρθςθ διενζργειασ των τεςτ 

 υνδρομι ςτθ ςυχνι παρακολοφκθςθ τθσ καταγραφισ των υλικϊν για τθν ζγκαιρθ παραγγελία 
εφοδιαςμοφ από τα κεντρικά Γραφεία του ΕΕ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι υπάρχουν οι 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ ςτο πεδίο για τθν υλοποίθςθ των τεςτ 

 Άλλα κακικοντα που ενδζχεται να ανατεκοφν, εάν υπάρξει ανάγκθ 

Καθήκοντα που ιςχφουν για όλο το προςωπικό του προγράμματοσ 
 

1. Εργάηεται ενεργά για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ 
2. Σθρεί και εργάηεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Ερυκροφ ταυροφ / Ερυκράσ Ημιςελινου 
3. Εκτελεί οποιαδιποτε άλλα κακικοντα και ευκφνεσ ςχετικά με το πρόγραμμα που ενδζχεται να 

ανατεκοφν από τον υπεφκυνο του προγράμματοσ 
 
 

Προςόντα 
 

Γενικά Απαραίτθτο Επικυμθτό 

Ικανότθτα και ετοιμότθτα για ταξίδια και εργαςία ςε διαφορετικζσ περιοχζσ  για όςο 
διάςτθμα απαιτθκεί, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ 

X  

Ευγενικόσ/ι με επαγγελματικι ςυμπεριφορά,  διακριτικότθτα με και εχεμφκεια  X  

Καινοτόμοσκαιικανόσ/ι να επιλφειπροβλιματα X  

Ικανόσ/ιναδιαχειρίηεταιτοςτρεσ και τισαλλαγζσ X  

Εκπαίδευςη   

Λφκειο ι βαςικι εκπαίδευςθ X  

Εξαιρετικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ- πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ ςτθ γλϊςςα X  

Εμπειρία   

Εμπειρίαεργαςίασ ςε ομάδα X  

Εμπειρία εργαςίασ ςε πολφ-πολιτιςμικό περιβάλλον X  

Εμπειρία ςε προγράμματα υγείασ ςτθν κοινότθτα ι  άλλθ εργαςία με τθν κοινότθτα  X 

Εμπειρία εργαςίασ  με τον Ερυκρόσ ταυρό/Ερυκρά Ημιςζλθνο/ΕΕ  X 

Ικανότητεσ/Γνϊςεισ   

Άριςτθ γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ γλϊςςασ (προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ) εκτόσ των 
ελλθνικϊν  

X  

Ικανότθτα να κατανοεί ορκά και γριγορα τι λζγεται ςτισ γλϊςςεσ επικοινωνίασ κατά 
τθν εργαςία 

X  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Jobdescription 
 

 

Job title:      Interpreter 
Location: Ioannina 

Responsible for: Ioannina, Preveza 

Reports to: Project Nurse (1st line manager) and  project coordinator (2nd line manager) 

Working for: “COVID-19 Mobile testing initiative” Project of HRC/IFRC funded by DG SANTE 

 
 

Summary statement 
 

Given the increasing spread of the COVID-19 epidemic in Greece, Hellenic Red Cross (HRC) is following a 
comprehensive COVID-19 Response Plan, within Red Cross Movement general epidemic response, aiming 
to support the mitigation of the virus spread and the health, social and economic impact of the epidemic on 
vulnerable population and/or communities. The project “ΙncreasingCOVID-19 Mobile Testing capacities in 
Greece”, is funded by DG SANTE, in agreement with International Federation of the Red Cross/Red Crescent 
(IFRC) and HRC is the implementing partner. 
 
The interpreters of the “COVID-19 Mobile testing initiative” project, under the direction and direct 
supervision of the project nurse and the direction of the project coordinator, will support the smooth 
implementation of the project by facilitating the communication between beneficiaries and project staffin 
the targeted sites of various geographical locations according to project requirements. The project 
interpreters will work as part of a team (including volunteers) within the scope of the project and the 
mandate of the HRC and the IFRC.  
 

 
Key tasks and responsibilities  

 
 Facilitate effective communication between the targeted population and the HRC testing team 

members, who do not speak a similar language, by converting one spoken or written language to 
Greek and vice versa, during the implementation of the testing operation in each targeted site in 
various geographical locations 

 Providing parties with clear and exact translations of written materials, and interpretations of 
verbal communication. 

 Provide interpretations of questions, answers, statements, arguments, explanations and other 
forms of verbal communication. 

 Provide accurate interpretation with no additions or omissions  
 Verbally translate into Greek documents and other relative information provided by each 

beneficiary (issued by police, hospitals, medical facilities), to support the collection and recording, 
electronically and manually, of the necessary data for each person to be tested, according to set 
procedure, agreed protocols and project guidelines 

 Assist in waiting area management by providing relevant instructions in appropriate language, to 
ensure a smooth and safe flow of the targeted population waiting to have the test 



 Ensure all necessary precaution measures against COVID-19 are being followed by the targeted 
population and HRC team members, at all times 

 Ensure confidentiality regarding any sensitive information (including test results) concerning the 
targeted population  

 Assist in the set-up and set-off of the office equipment prior to starting the testing operation 
 Assist in the frequent monitoring of inventory records of all necessary supplies and the timely 

supply requests to HQs, to ensure that adequate quantities are available in the field to perform 
each testing exercise  

 Other duties as assigned, if needed 

 
Duties applicable to all project staff 
 

1. Actively work towards the achievement of the project goals 
2. Abide by and work in accordance with the Red Cross/Red Crescent principles 
3. Perform any other project related duties and responsibilities that may be assigned by the line manager 
 

Personal Specifications 
 

General Required Preferred 

Ability and readiness to travel and work in different locations for as long is needed, 
based on the project needs  

X  

Polite with professional conduct and discrete with high level of confidentiality  X  

Innovative and at ease in problem solving X  

Capable of handling stress and changes  X  

Education/Qualifications   

Lyceum/High school diploma  X  

Proficient in language- certificate of language training X  

Experience   

Experience in working in a team environment X  

Experience in working in a multi-cultural context  X  

Experience in community health projects or working with the community  X 

Experience of working for the Red Cross/Red Crescent movement  X 

Skills/knowledge   

Written and verbal fluency in at least one non-Greek language X  

Ability to comprehend accurately and quickly what is said in their working languages X  

Competent in computer use (data entering, Excel, spreadsheets, word-processing, e-
mail) 

X  

Speaks and writes English &Greek X  

Excellent communication and interpersonal skills X  
 

 
 


