Προκήρυξη για 4 δικηγόρους (Αθήνα)

Έναρξη απασχόλησης:
Μάιος
Διάρκεια:
24 μήνες
Τοποθεσία:
Αθήνα
Προθεσμία Υποβολής:
30/04/2014

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία
δραστηριοποιείται στην κοινωνική υποστήριξη
νέων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
που βρίσκονται σε δυσκολία ή σε κίνδυνο και στην
προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Η Αρσις ζητάει 4 δικηγόρους πλήρους
απασχόλησης για να εργαστούν στο νέο της
πρόγραμμα με έδρα την Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να είναι διαθέσιμοι άμεσα. Η προθεσμία
η

υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Απριλίου 2014.

Ζητούνται 4 δικηγόροι με ειδίκευση και εργασιακή εμπειρία σε ζητήματα αστικού
δικαίου

‐

ιδιαίτερα

ζητήματα

που

αφορούν

υπερχρεωμένα

νοικοκυριά,

πλειστηριασμούς και κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας, μισθώσεις ‐
εργατικού δικαίου, προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου, οι οποίοι θα παρέχουν
νομική υποστήριξη και παροχή πληροφοριών στους αποδέκτες των νομικών
υπηρεσιών. Οι δικηγόροι θα στεγάζονται στα γραφεία του Solidarity Now στην Αθήνα.

Οι δικηγόροι θα αναλάβουν τα εξής καθήκοντα:
• Διεύθυνση νομικού κέντρου και παροχή ενημέρωσης στους πελάτες επί
πρακτικών ζητημάτων και ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων τους και
των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν, σε επίπεδο ατομικό ή συλλογικό.
• Νομική έρευνα και σύνταξη νομικών κειμένων ή δικογράφων
• Τήρηση αρχείων πελατών και πρακτικών όλης της παρεχόμενης νομικής βοήθειας.
• Υποστήριξη πελατών κατά την προσφυγή τους σε κρατικές ή
δημοτικές/περιφερειακές δομές.
• Διάδοση ενημερωτικού υλικού, όπως έντυπα ή αφίσες, που θα περιλαμβάνουν
πληροφορίες σχετικές με την πρόσβαση σε υπηρεσίες και νομικές διαδικασίες.
Υποστήριξη χειριστών δικηγόρων στην ευαισθητοποίηση κοινοτήτων σε ζητήματα
δικαιωμάτων και υποβοήθηση άλλων επαγγελματικών ομάδων, όπως γιατροί,
δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί σε αυτήν την κατεύθυνση.

Απαραίτητα Προσόντα:
1. Τετραετής εργασιακή εμπειρία στα ανωτέρω αντικείμενα
2. Κατανόηση του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου των νομικών
ζητημάτων που θα απασχολούν τα Solidarity Centres.
3. Προηγούμενη εμπειρία στην προστασία δικαιωμάτων, ιδίως προσώπων που
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
5. Άριστη γνώση Η/Υ
Θα συνεκτιμηθούν θετικά:
1. Η καλή γνώση στους τομείς του ή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
2. Η κοινωνική δραστηριοποίηση και η πρότερη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών σε
εθελοντικό πλαίσιο.
3. Καλή γνώση άλλων γλωσσών
4. Συστάσεις για την ενασχόληση με τα ανωτέρω αντικείμενα

Όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις αυτές, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά
βιογραφικό σημείωμα με συνοδευτική επιστολή μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 στο
email: arsisathina@gmail.com ή εναλλακτικά να το προσκομίσουν προσωπικά στο
γραφείο της ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα (Μαυρομματαίων 43).
Όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα ενημερωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής και θα κληθούν σε συνέντευξη.

