
                                                                                                                                                                                        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Η AΡΣΙΣ  προκηρύσσει θέσεις εργασίας για τέσσερις (4) πτυχιούχες/ους κοινωνικών επιστημών και μία (1) θέση διερμηνέα  με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου (19/7/2016 έως 31/12/2016), στο πλαίσιο του προγράμματος REACT - Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι  καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στο infothes@arsis.gr Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ», έως τις 15/7/2016 και ώρα 15:00.  

Πληροφορίες: Μπαλικτσίογλου Χρήστος Τηλ. Επικοινωνίας: 2310522021 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

 

 

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΣΥΝΕΚΤΙMΩΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 4 Κοινωνικοί επιστήμονες 

(ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ/ΤΕ 

Κοινωνικών λειτουργών, ΠΕ 

Κοινωνιολόγων, ΠΕ 

Κοινωνικών 

Ανθρωπολόγων)  

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

του φιλοξενούμενου 

πληθυσμού 

• Διατήρηση αρχείου 

περιστατικών και κατάρτιση 

στατιστικών δεδομένων.  

• Συνεργασία με άλλα 

τμήματα της οργάνωσης 

προκειμένου να προσφέρει 

κοινωνικές υπηρεσίες στις 

περιπτώσεις που απαιτείται.  

• Εκτίμηση και αντιμετώπιση 

των κοινωνικών αναγκών του 

πληθυσμού και αναγνώριση 

περιστατικών που πιθανά 

• Τίτλος σπουδών Πτυχίου 

Κοινωνικών Επιστημών 

 • Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος (όπου 

απαιτείται)  

• Πολύ καλή γνώση της 

Αγγλικής Γλώσσας.  

 • Άριστη γνώση χειρισμού 

Η/Υ 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

(προτιμητέα γνώση γαλλικών)  

• Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Σπουδών 

• Προηγούμενη επαγγελματική ή 

εθελοντική εμπειρία 

• Άριστες επικοινωνιακές 

δεξιότητες.  

• Δεξιότητες συνεργασίας και 

συντονισμού στο πλαίσιο 

λειτουργίας της ομάδας.  

• Ικανότητα να εργάζεται υπό 

συνθήκες πίεσης και ανάληψης 

πρωτοβουλιών, ικανότητα 

οργάνωσης και εποπτείας, 

Έως 31/12/2016 



χρήζουν ειδικής αρωγής ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων σε καθημερινές 

καταστάσεις κρίσης 

• Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το 

νομικό καθεστώς των αιτούντων 

άσυλο και των προσφύγων και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

• Εμπειρία σε θέματα 

μεταναστών/ προσφύγων και 

ευάλωτων ομάδων. 

  

2 1 Διερμηνέας • Παροχή υπηρεσιών 

μετάφρασης και διερμηνείας 

• Συνοδεία περιστατικών σε 

διάφορες υπηρεσίες όταν 

κρίνεται απαραίτητο  

• Οι ενέργειες γίνονται με 

σεβασμό στον 

εξυπηρετούμενο και 

υπόκεινται στον κώδικα 

δεοντολογίας των 

μεταφραστών / διερμηνέων 

 • Συνδρομή στη λήψη 

κοινωνικού ιστορικού  

•Επαρκής γνώση της 

Ελληνικής Γλώσσας  

• Γνώση Αραβικών 

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Εργασιακή εμπειρία ή/και 

εμπειρία εθελοντικής εργασίας 

σε παρόμοια θέση 

• Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής 

Γλώσσας 

 • Εμπειρία στην επαφή με 

δημόσιες υπηρεσίες  

• Εθελοντική εργασία σε φορείς 

που δραστηριοποιούνται στην 

αρωγή ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων  

• Δεξιότητες συνεργασίας στο 

πλαίσιο ομάδας 

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες 

31/12/2016 



 


