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Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό που θα απασχολείτε σε υπηρεσίες παροχής 

στέγασης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο  θα υλοποιηθούν στην Αθήνα.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsisathina@gmail.com βιογραφικό με την ένδειξη «ΘΕΣΗ», 

έως  τις 17/7/2017. Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν της μίας θέσης  ή τοποθεσίας, επίσης να αναφερθούν. 

✓ 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. 

✓ Οι Υποψήφιοι που προχωρούν στην διαδικασία των συνεντεύξεων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.  

 

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετιτζιέ  

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880 
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Α/Α 
θέσης 

Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα Συνεκτιμώμενα προσόντα Τόπος 

1 Διοικητικός 

• Φροντίδα για τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήψη και 
αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή και τη 
διανομή των παραγγελμένων ειδών (ποσοτική/ 
ποιοτική) σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών του 
έργου.  

• Τήρηση πλήρους φακέλου για κάθε διαδικασία 
προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών. 

• Αλληλογραφία και επικοινωνία με τους προμηθευτές 

• Δέσμευση για την πιστή τήρηση του Κανονισμού 
Προμηθειών της ΑΡΣΙΣ  

• Παρακολούθηση οικονομικού περιεχομένου 

• Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  οικονομικών 
σπουδών 

• Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 3 ετών). 

• Εμπειρία στην αξιολόγηση τεχνικών και 
οικονομικών φακέλων προσφορών. 

• Άριστη γνώση αγγλικών 

• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  

• Επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Οργανωτικές Δεξιότητες 

• Γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας (προτιμητέα  
γνώση γαλλικών).  

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης  

• Εμπειρία σε θέματα 
μεταναστών/ 
προσφύγων και  
ευάλωτων ομάδων 

• Μόνιμη διαμονή στην 
τοποθεσία απασχόλησης 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

 

Αθήνα  

2 
Επιμελητής/τρια -  

Φροντιστής/τρια 

• Φροντίδα καθημερινής διαβίωσης των παιδιών και 
εφήβων – ασυνόδευτων ανηλίκων 

• Διευθέτηση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη 
διαμονή των εξυπηρετούμενων 

• Έλεγχος για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων, 
προσθηκών, αποκατάσταση βλαβών και συνεργασία 
με το αρμόδιο προσωπικό της Οργάνωσης για την 
διευθέτηση αυτών 

• Διεκπεραίωση διαδικασιών σε Επιχειρήσεις Κοινής 
Ωφελείας 

• Κυλιόμενο ωράριο σε 8ωρες βάρδιες 

• Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

• Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

• Ικανότητες Διαπραγμάτευσης 

• Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων 

• Εμπειρία σε συναλλαγές με Δημόσιες Υπηρεσίες 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

• Δεύτερης ξένης γλώσσας 

• Προηγούμενη Εργασιακή ή 

• Εθελοντική Εμπειρία 

• Γνώση Αραβικών / Φαρσί θα 

θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

• Προηγούμενη 
απασχόληση στο 
μεταναστευτικό/ 
προσφυγικό και εμπειρία 
με ευάλωτες ομάδες 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

Αθήνα 

 


