Αθήνα, 12 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο λειτουργίας τεσσάρων (4) νέων Κέντρων
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στην Αθήνα (2), στο Στόμιο
Λάρισας (1) και στα Καλάβρυτα (1), προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/6/2017,
με συγκεκριμένες ειδικότητες.
Η υλοποίηση του έργου με τίτλο “Children in crisis: Assist unaccompanied minors in
asylum seeking in Greece”, θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια της Γενικής Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO/European
Civil Protection and Humanitarian Aid Operation) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), στο πλαίσιο του Προγράμματος “Multi-sectoral assistance to
and protection of migrants and refugees stranded in Greece”.
Α. Συγκεκριμένα ζητούνται :
- Για τα δύο Κέντρα στην Αθήνα,










Κοινωνικός Λειτουργός (1 άτομο)
Νομικός Σύμβουλος (2 άτομα)
Ψυχολόγος (2 άτομα)
Νοσηλευτής/-ια (1 άτομο)
Εκπαιδευτικός (1 άτομο)
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (1 άτομο)
Διερμηνείς Αραβικών, Ουρντού ή Φάρσι (4 άτομα)
Καθαριστής /-ια (2 άτομα)
Γενικών Καθηκόντων – Συντηρητής (1 άτομο)

-

Για το Κέντρο στο Στόμιο Λάρισας:










Κοινωνικός Λειτουργός (2 άτομα)
Νομικός Σύμβουλος (1 άτομο)
Ψυχολόγος (1 άτομο)
Νοσηλευτής/-ια (1 άτομο)
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (1 άτομο)
Διερμηνείς Αραβικών, Ουρντού ή Φάρσι (2 άτομα)
Οδηγός (1 άτομο)
Καθαριστής /-ια (1 άτομο)



Οικονομικός Διαχειριστής (1 άτομο)

-

Για το Κέντρο στα Καλάβρυτα:












Κοινωνικός Λειτουργός (2 άτομα)
Νομικός Σύμβουλος (1 άτομο)
Ψυχολόγος (1 άτομο)
Νοσηλευτής/-ια (1 άτομο)
Εκπαιδευτικός (1 άτομο)
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (1 άτομο)
Διερμηνείς Αραβικών, Ουρντού ή Φάρσι (2 άτομα)
Οδηγός (1 άτομο)
Γενικών Καθηκόντων – Συντηρητής (1 άτομο)
Οικονομικός Διαχειριστής (1 άτομο)

Β. Τα προσόντα που απαιτούνται ανά ειδικότητα είναι τα ακόλουθα:

1. Κοινωνικός Λειτουργός (5 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:



Κάτοχος πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία και
εμπειρία µε την οµάδα στόχου.



Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και
ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.



Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ



Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

2. Νομικός Σύμβουλος (4 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:


Κάτοχος πτυχίου Νομικής με εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο



Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην παροχή
νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο



Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ



Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

3.

Ψυχολόγος (4 άτομα)

Απαιτούμενα Προσόντα:








Κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με Άδεια Ασκήσεως
Επαγγέλματος
Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών. Θα συνεκτιμηθεί
προϋπηρεσία και εμπειρία σε προγράμματα εμψύχωσης, ενδυνάμωσης και ένταξης
εφήβων
Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης,
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

4. Εκπαιδευτικός (2 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:


Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, Παιδαγωγικών Σπουδών ή Ελληνικής Φιλολογίας



Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη
(ξένη) γλώσσα (επιθυμητό)



Σχετική προϋπηρεσία διδασκαλίας



Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ



Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

5. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (3 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:


Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής



Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας



Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών

6. Νοσηλευτής/-ια (3 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:


Κάτοχος αντίστοιχου πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ



Άδεια άσκησης επαγγέλματος



Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών



Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ



Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

7. Διερμηνείς Αραβικών, Ουρντού ή Φάρσι (8 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:


Άριστη προφορική και γραπτή γνώση Αραβικών, Ουρντού ή Φάρσι



Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση αγγλικής
γλώσσας



Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή πιστοποίησης στη διερμηνεία



Κάτοχος άδειας παραμονής και άδειας εργασίας



Σχετική προϋπηρεσία στη διερμηνεία των εν λόγω γλωσσών

8. Οδηγός (2 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:


Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον)



Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος Γ ή Δ κατηγορίας

9. Γενικών Καθηκόντων – Συντηρητής (2 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:


Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον)



ΤΕΛ/ΕΠΑΛ ή Σχολών ΟΑΕΔ

10. Καθαριστής /-ια (3 άτομα)
Απαιτούμενα Προσόντα:




Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον)

Οικονομικός Διαχειριστής (2 άτομα)

Απαιτούμενα Προσόντα:


Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών



Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (επιθυμητό)



Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην υλοποίηση και διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων



Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ



Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα,
αντίγραφα πτυχίων/αποδεικτικών εμπειρίας, καθώς και τυχόν συστατικές επιστολές έως τις
20/04/2017, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: human-res@redcross.gr υπόψη Δ/νση
Διοικητικού – Υπηρεσία Ανθρωπίνων Πόρων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
αναφέροντας την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει, καθώς και την περιοχή στην οποία
ενδιαφέρονται να εργαστούν.

