Αξ. Πξόζθιεζεο
Αζήλα,

/ /2021

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
1.

ύληνκε πεξηγξαθή Φνξέα

Ο Ειιεληθόο Εξπζξόο ηαπξόο, κέινο ηνπ Δηεζλνύο Κηλήκαηνο ησλ Εζληθώλ Σπιιόγσλ
Εξπζξώλ Σηαπξώλ θαη Εξπζξώλ Ηκηζειήλσλ, ηδξύζεθε ζηηο 10 Ινπλίνπ 1877 θαη απνηειεί
ην κεγαιύηεξν Αλζξσπηζηηθό Οξγαληζκό ζηελ Ειιάδα. Τν έξγν ηνπ βαζίδεηαη ζηελ
εζεινληηθή πξνζθνξά θαη ζηνρεύεη ζηελ αλαθνύθηζε ηνπ αλζξώπηλνπ πόλνπ, ηόζν ζε
πεξηόδνπο πνιέκνπ όζν θαη εηξήλεο, ζηεξίδνληαο ηξαπκαηίεο, αζζελείο, πξόζθπγεο,
ειηθησκέλνπο θαη γεληθόηεξα ηηο επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε
πνιηηηθή, θπιεηηθή, ζξεζθεπηηθή ή ηδενινγηθή δηάθξηζε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
αλζξσπηζηηθνύ ηνπ έξγνπ ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζεζκηθνύο θνξείο, θξαηηθνύο θαη κε.
Παξάιιεια, όηαλ θαη όπνηε ππάξρεη αλάγθε ζην εμσηεξηθό, ν Ε.Ε.Σ. ζπλεξγάδεηαη κε ηε
Δηεζλή Οκνζπνλδία Εξπζξώλ Σηαπξώλ θαη Εξπζξώλ Ηκηζειήλσλ θαη Εζληθνύο Σπιιόγνπο
άιισλ ρσξώλ. Επηπιένλ ζηελ Ειιάδα από ηνλ Μάην ηνπ 2015, πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία
κε ηε Δηεζλή Οκνζπνλδία Εξπζξώλ Σηαπξώλ θαη Εξπζξώλ Ηκηζειήλσλ θαη Εζληθνύο
Σπιιόγνπο άιισλ ρσξώλ ην Σρέδην Επείγνπζαο Έθθιεζεο γηα βνήζεηα ζηνπο πξόζθπγεο
θαη κεηαλάζηεο. Σηελ Ειιάδα, ην έξγν ηνπ Ε.Ε.Σ., είλαη πνιπδηάζηαην (θνηλσληθή πξόλνηα,
Ιαηξνλνζειεπηηθή θξνληίδα, αλαδήηεζε θαη επαλαζύλδεζε νηθνγελεηώλ, εθπαίδεπζε θαη
θηλεηνπνίεζε εζεινληώλ, δηάδνζε ησλ αξρώλ Δηεζλνύο Αλζξσπηζηηθνύ Δηθαίνπ,
πξνζέιθπζε λέσλ γηα ηελ πξνώζεζε κέζσ ηνπ εζεινληηζκνύ ησλ ζεκειησδώλ αξρώλ θαη
αλζξσπηζηηθώλ αμηώλ ηνπ Κηλήκαηνο θιπ.) πινπνηείηαη ζε 83 Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα θαη
Επηηξνπέο.
2.

Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηεο Δηεύζπλζεο Αλαδεηήζεωλ

Ο Τνκέαο Αλαδεηήζεσλ/Απνθαηάζηαζεο Οηθνγελεηαθώλ Δεζκώλ – RFL ηνπ Ειιεληθνύ Εξπζξνύ
Σηαπξνύ, απνηειεί κέξνο ηνπ Δηεζλνύο Δηθηύνπ Απνθαηάζηαζεο Οηθνγελεηαθώλ Δεζκώλ
(Restoring Family Links – RFL) πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκό αηόκσλ, πνπ
ρσξίζηεθαλ από ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο εμαηηίαο ζπξξάμεσλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, ηεο
κεηαλάζηεπζεο ή θαη άιισλ αηηηώλ, κεηά από αίηεκα ησλ ζπγγελώλ ηνπο, ηελ επαλαζύλδεζε
ησλ νηθνγελεηώλ, θαζώο θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο κεηαμύ ηνπο
επηθνηλσλίαο.
Οη θπξηόηεξεο αξκνδηόηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ:

 Τε δηεπθόιπλζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ RFL ζε εμππεξεηνύκελνπο, θπξίσο πξόζθπγεο θαη
κεηαλάζηεο, όπσο ηε δηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη ηε ιήςε αηηεκάησλ αλαδήηεζεο θαη ηελ
παξνρή 3’ ηειεθσλεκάησλ, ηε δηαζθάιηζε κέζσλ θαη ηξόπσλ επηθνηλσλίαο, θ.α., ζύκθσλα κε
ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Τνκέα Αλαδεηήζεσλ & RFL.
 Τε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε γηα ηε δηαρείξηζε ππνζέζεσλ αλαδήηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο ειεθηξνληθήο θαηαρώξεζεο ηνπο ζε δηαζθαιηζκέλεο πιαηθόξκεο ηνπ Τνκέα
Αλαδεηήζεσλ & RFL.
 Τελ επηθνηλσλία κε ηνπο εμππεξεηνύκελνπο ηνπ Τνκέα Αλαδεηήζεσλ & RFL, θαζώο θαη ηελ
άκεζε ελεκέξσζε ηνπο.
 Τε δηεπθόιπλζε ησλ ππεξεζηώλ RFL ζην Πεδίν θαη θπξίσο ζε πεξηνρέο όπνπ ζπλήζσο
δξαζηεξηνπνηείηαη, όπσο Κέληξα Φηινμελίαο ή θαη Υπνδνρήο Μεηαλαζηώλ θαη Πξνζθύγσλ.
 Τε δηεπθόιπλζε ηεο αληηπξνζώπεπζεο ηεο Δηεύζπλζεο Αλαδεηήζεσλ ζε θνξείο θαη
νξγαληζκνύο, ζε ηνπηθό επίπεδν.
 Τελ παξαθνινύζεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ/πξνζθπγηθνύ πεξηβάιινληνο – ζπκκεηνρή ζε
απνζηνιέο ηνπ Τνκέα Αλαδεηήζεσλ & RFL.
Πεξηγξαθή ζέζεο

3.

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ν Ειιεληθόο Εξπζξόο Σηαπξόο, πξνηίζεηαη λα
πξνβεί ζε ζύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε
Μίαο (1) ζέζεο δηεξκελέα Φαξζί – έκκηζζν πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξόλνπ ζηνλ Τνκέα Αλαδεηήζεσλ & RFL ηνπ Ειιεληθνύ Εξπζξνύ Σηαπξνύ κε έδξα ηελ
Αζήλα
4.

Απαηηνύκελα πξνζόληα

-

Πξνθνξηθή θαη γξαπηή γλώζε Φαξζί γιώζζαο

-

Πξνθνξηθή θαη γξαπηή γλώζε Ειιεληθήο γιώζζαο

- Η γλώζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο γιώζζαο ζεσξείηαη πξόζζεην πξνζόλ

-

Επρέξεηα ζηε ρξήζε Η/Υ

- Κάηνρνο άδεηαο παξακνλήο θαη άδεηαο εξγαζίαο
- Δπλαηόηεηα γηα κεηαθηλήζεηο
5.

πλνπηηθή πεξηγξαθή θαζεθόληωλ

Ο Δηεξκελέαο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα Σηειέρε Τνκέα Αλαδεηήζεσλ & RFL ηνπ Ειιεληθνύ
Εξπζξνύ Σηαπξνύ θαη ζπκβάιεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εμππεξεηνύκελνπο. Οθείιεη λα ζέβεηαη
ηηο Αξρέο ηνπ Εξπζξνύ Σηαπξνύ θαη λα ηεξεί απζηεξά ην απόξξεην ησλ πιεξνθνξηώλ θαη

εηδηθά ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εμππεξεηνύκελσλ.
Γηα ην ιόγν απηό, ν Δηεξκελέαο ζα ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε, θαηά ηελ νπνία ζα γλσξίζεη ηηο
ζεκειηώδεηο Αξρέο ηνπ Εξπζξνύ Σηαπξνύ, αιιά θαη ηνπο θαλόλεο θαη ηνλ θώδηθα δενληνινγίαο
ηνπ RFL.
Θα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα αθνινπζεί ηε δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, λα ηεξεί ηηο
απαηηνύκελεο απνζηάζεηο θαη λα παξακέλεη δηαθξηηηθόο θαη νπδέηεξνο, απνθεύγνληαο λα
εθθξάδεη πξνζσπηθέο απόςεηο θαη θξίζεηο ή λα παξαθξάδεη θαηά ηε δηεξκελεία.
Μέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ απνηειεί θαη ε εμππεξέηεζε ησλ εξγαζηώλ Τνκέα Αλαδεηήζεσλ & RFL
ζε πεξίπησζε επείγνληνο.
Σε θάζε πεξίπησζε, ν Δηεξκελέαο ζέβεηαη θαη δηαθπιάζζεη ηε γξακκή επηθνηλσλίαο Τνκέα
Αλαδεηήζεσλ & RFL θαη ηνπ Ειιεληθνύ Εξπζξνύ Σηαπξνύ.
Ο Δηεξκελέαο ελεξγεί πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ Τνκέα Αλαδεηήζεσλ & RFL ηεο
Δηεύζπλζεο ηεξεί κεηξών ησλ δξάζεσλ θαη ησλ επαθώλ ηνπ κε ηνπο εμππεξεηνύκελνπο (ζε
πεξίπησζε ηειεθσληθώλ επηθνηλσληώλ).
Αλαθέξεηαη ζηνλ Τνκεάξρε.
Για ηην ανωηέρω θέζη απαιηούνηαι:
Πηςσίο-Βεβαίυζη γλυζζομάθειαρ/Επάπκεια γλώζζαρ ή Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ
Άδεια παπαμονήρ και άδεια επγαζίαρ
Καηάθεζη πιζηοποιηηικού ποινικού μηηπώος, κε ην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη ν ππνςήθηνο
δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ π.ρ.
θαθνύξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο,
θαζώο θαη αδηθήκαηα ηεο βαξηάο ζσκαηηθήο βιάβεο, αξπαγήο αλειίθνπ, αθνύζηαο απαγσγήο,
πξνζβνιήο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο, απνπιάλεζεο παηδηώλ, θαηάρξεζεο αλειίθωλ ζε
αζέιγεηα, πνξλνγξαθίαο αλειίθωλ, πξνζέιθπζεο παηδηώλ γηα γελεηήζηνπο ιόγνπο,
καζηξνπείαο, εθκεηάιιεπζεο πόξλεο, αζέιγεηαο ζε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο, θαη εθβίαζεο,
ζύκθωλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4375/2016.
Σηη θάζη καηάθεζης ηοσ θακέλοσ σποψηθιόηηηας, μπορεί να ζσμπεριληθθεί ανηί για
πιζηοποιηηικό ποινικού μηηρώοσ, ςπεύθςνη δήλυζη ηοσ σποψηθίοσ με ηην οποία να βεβαιώνει
ηα ανωηέρω. Επίζης να αναθέρεηαι ζε ασηή, όηι ζηην περίπηωζη ποσ επιλεγεί για ηη
ζσγκεκριμένη θέζη θα προζκομίζει πιζηοποιηηικό ποινικού μηηπώος.
Μία (1) ζςζηαηική επιζηολή ζε ζθπαγιζμένο θάκελο (Σηέλεσορ πεδίος)
Βιογπαθικό ζημείυμα
4

Τα

αλσηέξσ

δηθαηνινγεηηθά

ζεσξνύληαη

πξναπαηηνύκελα

πξνθεηκέλνπ

ε

αίηεζε

ππνςεθηόηεηαο λα ζεσξεζεί έγθπξε. Η έιιεηςε έζησ θαη ελόο εθ ησλ αλσηέξσ ζπληζηά ιόγν
απνθιεηζκνύ ηνπ ππνςεθίνπ από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.
Επηζεκαίλεηαη όηη είλαη δπλαηή θαη ε δηεμαγσγή 2εο ζπλέληεπμεο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη
ηζνβαζκία ή ρξεηάδνληαη δηεπθξηλήζεηο.

ΚΡΙΣΗΡΙΟ
α. Προφορική και γραπτή
γνώςη Φαρςί γλώςςασ

Διερμηνέας Φαρσί
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΗ
ΣΡΟΠΟ
Γραπτή εξζταςη
βαθμοί
Γλωςςομάθειασ(μετάφα
ςη κειμζνου από Φαρςί
ςτα Ελληνικά και
αντίςτροφα)

β. Προφορική και γραπτή
γνώςη Ελληνικήσ γλώςςασ

βαθμοί

Γραπτή εξζταςη
Γλωςςομάθειασ(μετάφρ
αςη κειμζνου από
Αραβικά/Φαρςί ςτα
Ελληνικά και
αντίςτροφα)

γ. Γνώςη αγγλικήσ ή
γαλλικήσ γλώςςασ

βαθμοί

Πτυχίο / βεβαίωςη αγγλικήσ
ή γαλλικήσ γλώςςασ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Μη φπαρξη: 0 βαθμοί
Επίπεδο
Lower/ΕΠΙΠΕΔΟ B2:
βαθμοί
Επίπεδο
Proficiency
/ΕΠΙΠΕΔΟ
C2(άριςτη
γνώςη): βαθμοί

δ. Γνώςη χρήςησ Η/Υ

βαθμοί

Σχετική βεβαίωςη

Απλή
Βεβαίωςη:
βαθμοί
Πιςτοποιητικό:
βαθμοί

ε. Συνζντευξη
ΤΝΟΛΟ

βαθμοί
100 βαθμοί

Σημείυζη: Οι ςποτήθιοι/ερ πος θα επιλεγούν θα ππέπει να ςποβληθούν ζε απαπαίηηηερ
ιαηπικέρ εξεηάζειρ πποκειμένος να πποζκομίζοςν πιζηοποιηηικό ςγείαρ ζε ιζσύ, ζύμθυνα
με ηην ςπ’ απιθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ.1199/Β’/11-4-2012) ςγειονομική
διάηαξη ηος Υποςπγείος Υγείαρ και ηην ςπ’ απιθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10- 2012 (ΦΕΚ
2718/η. Β’/8-10-2012) απόθαζη ηος Υποςπγείος Υγείαρ.
Οη αηηήζεηο λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηα γξαθεία ηνπ Ειιεληθνύ Εξπζξνύ Σηαπξνύ:
Λπθαβεηηνύ 1, Σ.Κ. 106 72, Αζήλα, (Τπεξεζία Πξωηνθόιινπ, 6νο Όξνθνο), Υπόςε
Τνκέα Αλαδεηήζεσλ/Απνθαηάζηαζεο Οηθνγελεηαθώλ Δεζκώλ - RFL, από 11/11/2021 έσο θαη
22/11/2021.
Όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζα ζπλνδεύνληαη από δηαβηβαζηηθό έγγξαθν, ζην νπνίν ζα
αλαθέξεηαη ε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη ν ππνςήθηνο. Τν ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζα ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηελ εμσηεξηθή όςε ηνπ νπνίνπ νη ππνςήθηνη ζα
αλαγξάθνπλ επθξηλώο:
-

Σελ ιέμε ΑΙΣΗΗ

-

Σε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη

-

Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειέθωλνπ)
Σημείωζη: Τα αποδεικηικά ηων προζόνηων ηων σποψηθίων δεν απαιηείηαι να είναι νομίμως
επικσρωμένα.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο (ΕΛΤΑ ή ηδησηηθό ηαρπδξνκείν) ν
θάθεινο ηεο αίηεζεο πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 22/11/2021 θαη λα
πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή ζθξαγίδα ή ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο. Με ηελ παξαιαβή ηεο
αίηεζεο νη ππνςήθηνη ζα ιακβάλνπλ αξηζκό πξσηνθόιινπ αηηήζεσο από ηελ αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ ΕΕΣ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα
είλαη εθπξόζεζκεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε.
Η αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξόζθιεζεο ζα γίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ειιεληθνύ
Εξπζξνύ Σηαπξνύ, κε ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Τπρόλ ελζηάζεηο θαηά ησλ
απνηειεζκάησλ ζα γίλνπλ δεθηέο εληόο ηξηεκέξνπ από ηελ αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ
απνηειεζκάησλ θαη ζα εμεηαζηνύλ από ηελ Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο. Οη εληζηάκελνη ζα
ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο γηα ηελ πνξεία ηεο έλζηαζήο ηνπο.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθόξεζε κέζσ e-mail, ζην
tracingstaff@redcross.gr

