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Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα αναζητά προσωπικό για δράσεις φιλοξενίας αιτούντων 

άσυλο και προσφύγων. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και 

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ», έως  τις 20/7/2017.  

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. 

 Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

 Ενημέρωση θα λάβουν μόνο όσοι υποψήφιοι προχωρήσουν στην διαδικασία της ατομικής συνέντευξης   

 

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετζητιέ  

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Α/Α 
θέσης 

Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 
Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 
Διάρκεια 
Σύμβασης 

Τόπος 
Αριθμός 
ατόμων 

1 
Κοινωνικός 
Λειτουργός  

 Λήψη κοινωνικού ιστορικού και οργάνωση 
ατομικού κοινωνικού φακέλου. 

 Εκτίμηση και διάγνωση αναγκών και αιτημάτων. 

 Κατάρτιση ατομικού υποστηρικτικού πλάνου 
δράσης.  

 Ατομική και ομαδική υποστήριξη 
φιλοξενουμένων. 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή υποστηρικτικών / 
ενδυναμωτικών δράσεων. 

 Παραπομπές σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
φορείς 

 Διασυνδετική εργασία με άλλα τμήματα της 
οργάνωσης ή φορείς της κοινότητας. 

 

 Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 3 ετών στα πεδία Νεότητας / 
Συμβουλευτικής / Ενδυνάμωσης.  

 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  

 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, ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις 
κρίσης.  

 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  

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

 Οργανωτικές ικανότητες 

 

 Γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας (προτιμητέα  
γνώση γαλλικών)  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών 

 

 Εμπειρία σε θέματα 
μεταναστών/ 
προσφύγων και  
ευάλωτων ομάδων. 

 Δίπλωμα Οδήγησης. 

 Εθελοντική δράση ή 
συμμετοχή σε 
πρωτοβουλίες 
πολιτών και 
συλλογικότητες 
κοινωνικής δράσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Α/Α 
θέσης 

Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 
Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 
Διάρκεια 
Σύμβασης 

Τόπος 
Αριθμός 
ατόμων 

2 Ψυχολόγος  

 Εκτίμηση και διάγνωση προσωπικών  αναγκών 
και αιτημάτων. 

 Υποστήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών 
ενδυνάμωσης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

 Διασυνδετική εργασία με άλλα τμήματα της 
οργάνωσης ή φορείς της κοινότητας. 

 Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας   

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 3 ετών.  

 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  

 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, ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις 
κρίσης.  

 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  

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

 Οργανωτικές ικανότητες 

 Γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας (προτιμητέα  
γνώση γαλλικών)  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών 

 

 Εμπειρία σε θέματα 
μεταναστών/ 
προσφύγων και  
ευάλωτων ομάδων. 

 Δίπλωμα Οδήγησης. 

 Εθελοντική δράση ή 
συμμετοχή σε 
πρωτοβουλίες 
πολιτών και 
συλλογικότητες 
κοινωνικής δράσης  
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