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Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου 2015 

Αριθμ. Πρωτ 3923 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη Συμβάσης Εργασίας ορισμένου 
χρόνου για τη θέση “Task Manager” της Δράσης 6.2 "Creating  mobile units to record, 
identify and evaluate cases in need of support and, whenever necessary, to refer people to 
the proper agency” του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social 
groups - ''GIMMIE SHELTER''» που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 

 

Η ΑΡΣΙΣ συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο «GIMMIE SHELTER: Joint strategy for the social 
protection of vulnerable social groups» (Κοινή στρατηγική για την κοινωνική προστασία των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων), που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 – 2013»  

Στόχος του έργου GIMMIE SHELTER είναι η ενίσχυση του μηχανισμού καταγραφής, πρόληψης 
και καταπολέμησης του φαινομένου παραμέλησης-εγκατάλειψης, εκμετάλλευσης και εμπορίας 
παιδιών στις περιοχές συνεργασίας των δύο χωρών (Ελλάδα – Βουλγαρία). 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά τη θέση εργασίας “Task Manager” για το τμήμα του έγου που 
υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6. “Establishing a day care center for 
vulnerable social groups” και ειδικότερα τη δράση 6.2 “Creating  mobile units to record, identify 
and evaluate cases in need of support and, whenever necessary, to refer people to the proper 
agency” με παραδοτέο το «6.2.3 Data base (of street work) through the establishment of a mobile 
Unit» και συμμετοχή της ΑΡΣΙΣ στις ενέργειες «Mobile unit of recording, tracking, evaluation of 
incidents and carrying people to the day care center - 1 vehicle for Thessaloniki»  

 

Η διάρκεια της Σύμβασης Εργασίας είναι από την υπογραφή της μέχρι τη Συμβατική λήξη του 
Έργου (12/9/2015) με δυνατότητα παρατάσεως, εάν αυτό προκύψει από τις ανάγκες του Έργου. 

 

Αντικείμενο απασχόλησης : 

Ο “Task Manager” θα συνεργάζεται με την ομάδα κοινωνικής εργασίας με παιδιά του δρόμου 
(street workers) για  την οργάνωση και εκτέλεση των επισκέψεων και δράσεων. Εκδεικτικά το 
αντικείμενο απασχόλησης περιλαμβάνει: 
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Καθορισμός μεθοδολογίας προγραμματισμού και υλοποίησης επισκέψεων της ομάδας 
κοινωνικής εργασίας με παιδιά του δρόμου σε περιοχές για την προσέγγιση παιδιών στο δρόμο 
και εξειδίκευσης της δράσης της κινητής μονάδας για την υποστήριξη των παιδιών στο δρόμο. 

Προγραμματισμός και παρακολούθηση των επισκέψεων και δράσεων της ομάδας κοινωνικής 
εργασίας με παιδιά του δρόμου. 

Υποστήριξη της ομάδας κοινωνικής εργασίας με παιδιά του δρόμου στην υλοποίηση των 
επισκέψων – δράσεων  και επεξεργασία των δεδομένων – στοιχείων που συγκεντρώνονται για τα 
παιδιά. 

 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

1) Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης  κατά προτίμηση Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Σπουδών, ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

2) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση Βουλγαρικής 

3) Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο συντονισμό έργων και στην  
υλοποίηση δράσεων κοινωνικής υποστήριξης νέων. Απαραίτητη η γνώση της μεθοδολογίας του 
streetwork καθώς και η εμπειρία στο προγραμματισμό και στην εποπτεία παρεμβάσεων και 
δράσεων σε παιδιά. 

 

Υποβολή Δικαιολογητικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αναλυτικό Βιογραφικό, το οποίο θα περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία και να προκύτπουν τα 
ζητούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

Η αξιολόγηση δύναται να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. 

Μετά την επιλογή θα ζητηθεί αντίγραφο/α Πτυχίου/ων και να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα 
δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 
infothes@arsis.gr, ή να κατατεθεί ιδιοχείρως, ή να αποσταλεί στα γραφεία της Άρσις, Πτολεμαίων 
35, Θεσσαλονίκη, (τηλ 2310 526150) μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. 

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 20Η ΕΩΣ ΤΗΝ 
30Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ «ΑΡΣΙΣ» (www.arsis.gr) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG GREECE-BULGARIA 2007-
2013 
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