
                                

                          

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017                                                                                                                                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο λειτουργίας δύο (2) νέων προγραμμάτων 
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο - Safe Zones εντός των δομών 
φιλοξενίας στη Ριτσώνα (1) και στην Καβάλα (1), προτίθεται να προβεί σε σύναψη 
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου έως και την 30η Ιουνίου 2016, με συγκεκριμένες 
ειδικότητες.  

Η υλοποίηση του έργου θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

πλαίσιο του προγράμματος DG HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0036, ABAC:30-CE-

0806573/00-50, “Emergency Support to assist most vulnerable migrants stranded in 

Greece” μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). 

Α. Συγκεκριμένα ζητούνται : 

        -  Για το πρόγραμμα safe zone στη Ριτσώνα, 

 Κοινωνικός Λειτουργός (5 άτομα-τρείς βάρδιες ανά 24ωρο)  

 Εκπαιδευτικός (1 άτομο)  

 Διερμηνείς Αραβικών, Ουρντού ή Φάρσι (4 άτομα)  

 Μάγειρες (2 άτομα) 

 Καθαριστής /-ια (1 άτομο)  

 Φροντιστές ανηλίκων (3 άτομα-τρείς βάρδιες ανά 24ωρο)  
 
 

- Για το πρόγραμμα safe zone στην Καβάλα: 
 

 Κοινωνικός Λειτουργός (5 άτομα-τρείς βάρδιες ανά 24ωρο)  

 Εκπαιδευτικός (1 άτομο)  

 Διερμηνείς Αραβικών, Ουρντού ή Φάρσι (4 άτομα)  

 Μάγειρες (2 άτομα) 

 Καθαριστής /-ια (1 άτομο)  

 Φροντιστές ανηλίκων  (3 άτομα-τρείς βάρδιες ανά 24ωρο) 

  Διοικητικός υπάλληλος (1 άτομο) 
 
 

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

1. Κοινωνικός Λειτουργός (10 άτομα) 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Κάτοχος πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ με  Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  



                                

                          

 Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών. Θα συνεκτιμηθεί 
προϋπηρεσία και εμπειρία µε την οµάδα στόχο.   

 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. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ  

 Βεβαιωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας  

 

2. 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  

 Γνώση χειρισμού Η/Υ  

 Βεβαιωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας  

 Γνώση άλλων γλωσσών (επιθυμητή) 

 

3. 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 

 

4. Μάγειρες (4 άτομα) 

 Πτυχίο, τίτλο, δίπλωμα ή/ και βεβαίωση ειδικότητας μάγειρα 



                                

                          

 Η ύπαρξη διπλώματος οδήγησης θα συνεκτιμηθεί, ως επίσης και σχετική 
προϋπηρεσία. 

 

5. Καθαριστής /-ια (2 άτομα) 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον) 

 

6. Φροντιστές ανηλίκων (6 άτομα) 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, Παιδαγωγικών Σπουδών ή Κοινωνικών Επιστημών  

 Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών. Θα συνεκτιμηθεί 

προϋπηρεσία και εμπειρία µε την οµάδα στόχο.   

 Βεβαιωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 

7. Διοικητικός υπάλληλος (1 άτομο) 

 Κάτοχος αντίστοιχου πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) 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/νσης 
Διοικητικού – Υπηρεσία Ανθρωπίνων Πόρων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
αναφέροντας την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει, καθώς και την περιοχή στην οποία 
ενδιαφέρονται να εργαστούν. 

 


