Ημερομηνία: 7 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6150

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7/2/2018)

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης - Λουτρών, προκηρύσσει
θέσεις εργασίας για τις δομές φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων που διατηρεί.
Στόχος είναι η στέγαση και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες
στη Βόρεια Ελλάδα σε πόλεις οι οποίες θα υποδειχθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Οι δομές φιλοξενίας
λειτουργούν εντός ξενοδοχείων και παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών σε 24ωρη βάση/7 ημέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων εορτών και αργιών.
Στο πλαίσιο αυτό η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης
Ψυχολόγοι
Child Protection Officers
Φροντιστές
Senior Child Protection Officers
Δικηγόροι
Εκπαιδευτικοί
Οδηγοί
Project Officer (Διοικητικός)

Κωδικός Θέσης
ΨΥ
ΚΛ
ΦΡ
ΣΥΝΤ. ΚΛ
ΔΙΚ
ΕΚΠ
ΟΔ
P. OF

Αριθμός θέσεων
2
4
24
2
2
4
2
1

Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. Η διάρκεια απασχόλησης
ορίζεται έως και την 30η Απριλίου 2018 με δυνατότητα ανανέωσης έως και την ολοκλήρωση της δράσης, σε
περίπτωση χρονικής επέκτασης της Δράσης.
Τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις είναι διαθέσιμα στον παρακάτω πίνακα.
Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Βόρειο Ελλάδα σε τοποθεσίες που θα καθοριστούν πριν
την έναρξη των εργασιών του προσωπικού, και σε άλλες τοποθεσίες όπου θα λειτουργούν ξενώνες φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων.

Απαιτούμενα προσόντα ανά θέση και περιγραφή θέσης:
ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΨΥ)
–

•
•
•

•
•
•
•

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
&
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πτυχίο Ψυχολογίας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα
δικαιώματα
Επιθυμητή δύο χρόνια εμπειρία στην ομάδα στόχου ή/ και σε
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
Γνώση Χειρισμού Η/Υ
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Γνώση της Γαλλικής Γλώσσας ή / και των βασικών γλωσσών
του προσφυγικού πληθυσμού (Αραβικά / Φαρσί / Νταρί /
Ουρντού) θα αποτελέσουν πλεονέκτημα

Εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των
ωφελούμενων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.
Συνεργασία με τους διερμηνείς και τους λειτουργούς
παιδικής προστασίας (Child Protection Officers) για τη
στήριξη των ωφελούμενων
Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και
παρεμβάσεων, με σκοπό α) τη διαχείριση άγχους, β) το
χειρισμό συγκρούσεων και απότομων μεταβολών στη
συμπεριφορά, γ) την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται
με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση, δ) την ψυχολογική
αποφόρτιση των ωφελούμενων της δομής, ε) τη βελτίωση
των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και στ) την
καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων.
Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων
παιδιών.
Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών
με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο

για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινότητας όσο και για την ενημέρωση και προετοιμασία
των ωφελούμενων παιδιών.
Παραπομπή
ωφελούμενου
παιδιού
σε
δομές
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν
αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής
υγείας του παιδιού.
Αναφορά στον Συντονιστή του Έργου και στον Επιστημονικά
Υπεύθυνο του ξενώνα.
Συνεργάζεται με τους άλλους ψυχολόγους του έργου και
υποστηρίζει τους εργαζόμενους του έργου όπου χρειάζεται
με ομαδική υποστήριξη.

ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Child Protection Officer
–

• Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
•

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή
Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
&
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

•

Εναλλακτικά πτυχίο κοινωνικών επιστημών (Κοινωνιολογία,
Κοινωνική Ανθρωπολογία κλπ.) και εμπειρία ενός έτους σε δομές
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή εμπειρία σε δομές
φιλοξενίας προσφύγων δύο ετών

•

Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής ασυνόδευτου ανήλικου,
στο πλαίσιο της οποίας και σε συνεργασία με το προσωπικό
της ομάδας α) ενημερώνουν τον ανήλικο σχετικά με τη
λειτουργία της δομής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
εντός και εκτός αυτής, β) διεξάγουν ατομική συνέντευξη, γ)
καταρτίζουν ατομικό σχέδιο δράσης.

•

Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του
ασυνόδευτου ανήλικου κατά τη διαδικασία υποδοχής του στη
δομή και κοινωνική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη,
μεταξύ άλλων, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, την
κατάσταση στη χώρα καταγωγής του ή στη χώρα προέλευσης
και τις συνθήκες που βίωσε μέχρι την είσοδό του στη δομή.

•

Παραπομπή του ωφελούμενου παιδιού στον ψυχολόγο της
δομής, εφόσον εκτιμάται ότι το παιδί χρειάζεται ψυχική
υποστήριξη, ή σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της
υγείας του παιδιού.

•

Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε
υπηρεσίας και πηγής, ή οποιουδήποτε προγράμματος
κοινωνικής, προνοιακής φύσης ή και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική
κοινωνία ή δημόσιους φορείς.

•

Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά
την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή και για την
προετοιμασία της αποχώρησής τους.

•

Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική
υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών, την επίλυση θεμάτων
που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την
ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.

•

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου.

•

Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων
παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων με την
τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή
εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους
στο εκπαιδευτικό σύστημα.

•

Συγκρότηση εθελοντών ομάδων εργασίας, συντονισμός και
εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν
στον πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.

ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους
ωφελούμενους της δομής, ανάλογα με τις ανάγκες τους και
σε συνεργασία με το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό
της δομής.

•

Τηρεί αρχείο για τους φιλοξενούμενους της δομής από την
είσοδό τους σε αυτήν έως την αποχώρησή τους, καθώς και
τους ατομικούς φακέλους αυτών, συμπεριλαμβανομένων και
των ιατρικών ατομικών φακέλων.

•

Παροχή
πληροφόρησης
στις
τοπικές
κοινότητες,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης
και της θετικής επιρροής στην κοινή γνώμη καθώς και ειδική
εκπαίδευση προσωπικού που θα έρθουν σε επαφή με την
ομάδα στόχου κατά τη διαδικασία υποδοχής.

•

Επικοινωνία με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και
φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα
με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των
ωφελούμενων.

•

Αναφέρεται στον συντονιστή της δομής και συνεργάζεται με
την υπόλοιπη ομάδα του έργου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ- ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΡ-ΓΕΝ.ΚΑΘ)
–

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
&

•

•

Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών

•

Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

•

Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς
δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

•

Επιθυμητή γνώση αγγλικών

•

Επιθυμητή γνώση Η/Υ

Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση
θεμάτων που ανακύπτουν. Στα καθήκοντα- υποχρεώσεις της
θέσης εργασίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

εργασίες όπως: καθαριότητα ξενώνα, βοήθεια στην προετοιμασία
και σερβίρισμα γευμάτων και γενικά όποια εργασία απαιτείται
για την εύρυθμη λειτουργία του ξενώνα.
Μεταφορά και συνοδεία των ωφελούμενων από τους χώρους
παραλαβής στους χώρους φιλοξενίας, σε άλλες μονάδες παροχής
υπηρεσιών όπως νοσοκομείο, δημόσιες αρχές, λιμάνι καθώς και
σε εξωτερικές δραστηριότητες, π.χ. αγορά – καφές.
Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων
της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπεύθυνου
Συντονιστή Ξενώνα και του απασχολούμενου προσωπικού.
Αντιμετώπιση κάθε περίπτωση κρίσης και επείγοντος
περιστατικού και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού
προσωπικού της βάρδιας.

Συνεργασία με το διοικητικό υπάλληλο, λειτουργό παιδικής
προστασίας, ψυχολόγο, νομικό των δομών και την υπόλοιπη
ομάδα έργου όπου χρειάζεται.
Προστασία των δικαιούχων από οποιαδήποτε μορφή όχλησης
ή παρενόχλησης είτε από άλλους δικαιούχους είτε από
εξωτερικούς παράγοντες, άμεση ενημέρωση των λειτουργών
παιδικής προστασίας και προσπάθεια επίλυσης των
περιστατικών.

ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Senior Child Protection Officer - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΣΥΝΤ.ΚΛ)
–

• Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
•

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή
Κοινωνικής Εργασίας ή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
&
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

•

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

•

Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
προγραμμάτων που αφορούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

•

Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη
πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

•

Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και
εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές
καταστάσεις κρίσης

•

Εναλλακτικά πτυχίο κοινωνικών επιστημών (Κοινωνιολογία,
Κοινωνική Ανθρωπολογία κλπ.) και εμπειρία ενός έτους σε δομές
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή εμπειρία σε δομές
φιλοξενίας προσφύγων δύο ετών. Σημειώνεται πως θα πρέπει σε
κάθε δομή τουλάχιστον ένας εκ των τριών λειτουργών παιδικής
προστασίας να κατέχει πτυχίο και σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού

Γενικός έλεγχος και εποπτεία των Δομών Φιλοξενίας
Ανηλίκων.
Εκπροσώπηση των ωφελούμενων έναντι των Αρχών σε όποια
περιστατικά απαιτείται, π.χ. σύλληψη ανήλικων από
Αστυνομία, συνεργασία και συντονισμός με ΕΚΚΑ,
συνεργασία και συντονισμός με τις Εισαγγελικές Αρχές.
Συντονισμός των του προσωπικού και ιδιαίτερα των
Κοινωνικών Λειτουργών και Κοινωνικών Επιστημόνων και
Ψυχολόγων των Δομών Φιλοξενίας Ανηλίκων. Διοργάνωση
και συντονισμός των εβδομαδιαίων συναντήσεών τους με
στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία
τους και επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
Συχνές επισκέψεις σε όλες τις Δομές Φιλοξενίας Ανηλίκων
με σκοπό την βεβαίωση της καλής λειτουργίας τους και της
ευημερίας των ωφελούμενων.
Γνώση και συντονισμός του αριθμού και των μετακινήσεων
των φιλοξενούμενων ωφελούμενων είτε μεταξύ δομών της
είτε σε τρίτες δομές.

Κατάρτιση και συντονισμός κοινών δράσεων Ξενώνων όπου
αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την καλύτερη κοινωνικοποίηση
των ανήλικων ωφελούμενων.
Γενική διαχείριση των συνολικών δράσεων του φορέα που
αφορούν τους φιλοξενούμενους ανήλικους ωφελούμενους.

ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΔΙΚ)
–

•
•
•

•
•
•
•

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
&
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πτυχίο Νομικής (Α.Ε.Ι.)
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Διετής επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προάσπιση
δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου,
καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού
δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής
προστασίας
Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Γνώση του νομικού πλαισίου για παιδική προστασία
Γνώση Χειρισμού Η/Υ
Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό
πνεύμα.

Η παροχή νομικών συμβουλών σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
ασυνόδευτων ανήλικων εντός και εκτός δομής, τη νομική
εκπροσώπησή τους και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών
που απαιτούνται για την εξασφάλιση διεθνούς προστασίας.
Τη νομική συνδρομή στην υποβολή αιτήματος ασύλου
(κατάθεση αιτήματος, παράσταση κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης για το άσυλο, σύνταξη κατά περίπτωση γραπτού
υπομνήματος για την υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων
όσων αφορά τους λόγους δίωξης κλπ.).

Τον εντοπισμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας
καθώς και ευάλωτων περιπτώσεων (θύματα βασανιστηρίων,
trafficking, ανηλίκων με προβλήματα υγείας κλπ).
Τον έλεγχο και την ενημέρωση των προσφύγων για το
περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων που φέρουν.
Την ενημέρωση για το νόημα και τη διαδικασία εξέτασης και
αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος ασύλου.
Την ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που άπτονται της
προσφυγικής τους ιδιότητας όπως αυτά προβλέπονται και
ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία, τις διεθνής
συμβάσεις, οδηγίες κλπ. Την διεξαγωγή ατομικών
συνεντεύξεων και την ατομική νομική συνδρομή με σκοπό
και όσον αφορά:
Τη νομική συνδρομή στην υποβολή αιτήματος ασύλου
(κατάθεση αιτήματος, παράσταση κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης για το άσυλο, σύνταξη κατά περίπτωση γραπτού
υπομνήματος για την υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων
όσων αφορά τους λόγους δίωξης κλπ.).
Την παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και
απόδοση δημοσίων εγγράφων (ροζ κάρτας, ΑΦΜ, άδειας
εργασίας).

ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ΕΚΠ)
– • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι Δασκάλου (Παιδαγωγικό) ή Φιλολόγου ή
άλλου εκπαιδευτικού πεδίου
• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην
εκπαίδευση – διδασκαλία
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο
λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης,
ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας,
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις
κρίσης.
• Γνώση Χειρισμού Η/Υ
• Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Διευκόλυνση πρόσβασης των ωφελούμενων παιδιών στο
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και ενισχυτικής διδασκαλίας.
Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και
ψυχαγωγικών προγραμμάτων.
Εκμάθηση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και κυρίως
των βασικών και στοιχειωδών νοημάτων με σκοπό την
καλύτερη στήριξη των ωφελούμενων σε πρώτη φάση και την
ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.
Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους,
εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών.
Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους.
Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με
τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης.
Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους
προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.
Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών
παραμονής των μαθητών τους στο χώρο διδασκαλίας.
Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στο
χώρο διδασκαλίας.

&
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ (ΟΔ)
–

•
•

•
•

Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ κατηγορίας
Υποψήφιοι που απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της
κατηγορίας Δ ή Δ + Ε από την 10η Σεπτεμβρίου 2008 και
μετά απαιτείται να προσκομίσουν και πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών
σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α)
Επιθυμητή εμπειρία επαγγελματικής οδήγησης δύο ετών
Πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια επιτροπή υγείας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Μεταφορά προσωπικού από και προς τις δομές φιλοξενίας

&

ασυνόδευτων ανηλίκων

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μεταφορά ωφελούμενων από και προς τις δομές φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και σε άλλες δομές που
αφορούν

την

εξυπηρέτηση

των

ωφελούμενων

όπως

νοσοκομείο, λιμάνι κτλ.

ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – PROJECT OFFICER (PR. OF)
–

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

•

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ανώτατου Πανεπιστημιακού ή
Τεχνολογικού Ιδρύματος

•

&
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ
•
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•
•
•

•

Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

•

Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση έργων
ή σε οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων

•

Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

•

Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις στο
προσφυγικό / μεταναστευτικό

•
•

Καλή γνώση αγγλικών
Πολύ Καλή Γνώση Η/Υ

Διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων
του έργου, ιδίως τήρηση του αρχείου με τις δαπάνες και
έκδοση παραστατικών για κάθε συναλλαγή μεταξύ της δομής
και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική
παρακολούθηση του έργου.
Οργανώνει σύστημα αρχειοθέτησης των εγγράφων που
αφορούν στο έργο
Την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών
αναφορών, όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα.
Ανανέωση των προμηθειών της δομής σε αναλώσιμα και υλικά.

•
•
•

•

•

•
•

Διεξαγωγή κάθε ενέργειας που ανάγεται στη διοικητική,
γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της δομής.
Αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση της αλληλογραφίας.
Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση
θεμάτων που ανακύπτουν. Στα καθήκοντα- υποχρεώσεις της
θέσης εργασίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά εργασίες όπως: καθαριότητα ξενώνα, βοήθεια
στην προετοιμασία και σερβίρισμα γευμάτων και γενικά όποια
εργασία απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του ξενώνα.
Μεταφορά και συνοδεία των ωφελούμενων από τους χώρους
παραλαβής στους χώρους φιλοξενίας, σε άλλες μονάδες
παροχής υπηρεσιών όπως νοσοκομείο, δημόσιες αρχές, λιμάνι
καθώς και σε εξωτερικές δραστηριότητες, π.χ. αγορά – καφές.
Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των
φιλοξενουμένων της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις
του Υπεύθυνου Συντονιστή Ξενώνα και του απασχολούμενου
προσωπικού.
Αντιμετώπιση κάθε περίπτωση κρίσης και επείγοντος
περιστατικού και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού
προσωπικού της βάρδιας.
Συνεργασία με το κοινωνικό λειτουργό των διαμερισμάτων και
την υπόλοιπη ομάδα έργου όπου χρειάζεται.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη μετά την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ θα δημοσιευτεί και περίληψη
της παρούσας σε μια ηλεκτρονική ιστοσελίδα .

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις
14/02/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobsng@iliaktida-amea.gr, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (7/2/2018)
(ΚΩΔ. Θέσης: - ). Σημειώνεται πως τα βιογραφικά θα αξιολογούνται κατά τη σειρά με την οποία
παραλαμβάνονται από την Ηλιακτίδα και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

