
 
 

1 
 

 

 

 

 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα 

στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 

 

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

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της ΘΕΣΗΣ, έως τις 24/11/2016. Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν της 

μίας θέσης επίσης να αναφερθεί. 

� 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. 

� Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη. 

 

Πληροφορίες: Αργυρώ Δημοπούλου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880 
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Α/Α 

θέσης 
Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

1 
Κοινωνική/ος 

Λειτουργός 

• Κοινωνική στήριξη παιδιών και εφήβων 

-  ασυνόδευτων ανηλίκων 

•  Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού 

ιστορικού 

• Κοινωνική αξιολόγηση και στήριξη 

παιδιών και εφήβων -  ασυνόδευτων 

ανηλίκων με παροχή διερμηνείας 

• Αξιοποίηση κοινωνικών και 

προνοιακών παροχών, υπηρεσιών, 

πηγών και προγραμμάτων υποστήριξης 

της κοινότητας 

• Συγκρότηση ομάδων εθελοντικής 

εργασίας 

• Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων που 

προκύπτουν στο φιλοξενούμενο 

πληθυσμό 

• Διατήρηση αρχείου περιστατικών και 

κατάρτιση στατιστικών δεδομένων 

• Συνεργασία με άλλα τμήματα της 

Οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει 

κοινωνικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις 

που απαιτείται 

• Τίτλος σπουδών Κοινωνικής 

Εργασίας 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

• Προηγούμενη επαγγελματική ή 

εθελοντική εμπειρία 

• 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 

• Μεταπτυχιακός  Τίτλος Σπουδών 

• Γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας (προτιμητέα  γνώση 

Γαλλικής ή Γερμανικής 

γλώσσας) 

 

 

• Εμπειρία σε θέματα 

μεταναστών/ 

προσφύγων και  

ευάλωτων ομάδων 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

• Εθελοντική Εργασία 
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Α/Α 

θέσης 
Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

2 Ψυχολόγος 

• Ατομική – ομαδική συμβουλευτική και 

ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών 

και εφήβων – ασυνόδευτων ανηλίκων 

• Εντοπισμός περιπτώσεων ατόμων σε 

κίνδυνο 

• Διατήρηση αρχείου περιστατικών και 

κατάρτιση στατιστικών δεδομένων 

• Συνεργασία με άλλα τμήματα της 

Οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει 

υπηρεσίες στις περιπτώσεις που 

απαιτείται 

• Εκτίμηση και αντιμετώπιση των 

ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών 

και εφήβων – ασυνόδευτων ανηλίκων 

και αναγνώριση περιστατικών που 

πιθανόν χρήζουν ειδικής αρωγής 

 

 

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ψυχολόγου 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

• Προηγούμενη επαγγελματική ή 

εθελοντική εμπειρία 

• 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 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

• Γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας (προτιμητέα γνώση 

Γαλλικής ή  Γερμανικής 

γλώσσας) 

• Προηγούμενη 

απασχόληση στο 

μεταναστευτικό/ 

προσφυγικό και 

εμπειρία με ευάλωτες 

ομάδες 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

• Εθελοντική Εργασία 
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Α/Α 

θέσης 
Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

3 Δικηγόρος 

• Ανάληψη νομικών θεμάτων που 

προκύπτουν στα παιδιά και εφήβους – 

ασυνόδευτους ανηλίκους 

• Διεκπεραίωση νομικών θεμάτων που 

τυχόν προκύπτουν κατά την υλοποίηση 

του προγράμματος 

• Σύνταξη, Επιμέλεια, Έλεγχος των 

Συμφωνητικών – Συμβολαίων – 

Συμβάσεων 

• Εκπροσώπηση της Οργάνωσης 

• Επικοινωνία με το Συντονιστή 

Προγράμματος 

• Διατήρηση αρχείου και κατάρτιση 

στατιστικών δεδομένων 

• Πτυχίο Νομικής (Α.Ε.Ι.) 

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 

• Διετής επαγγελματική εμπειρία 

σχετική με την προάσπιση 

δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο 

και προσώπων που χρήζουν 

διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας ασύλου, καθώς 

και σε ζητήματα διοικητικού 

δικαίου, προσφυγικού δικαίου, 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

ζητημάτων παιδικής προστασίας 

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Δεξιότητες συνεργασίας στο 

πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας 

• Άριστη Γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας 

• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

• Γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας (προτιμητέα γνώση 

Γαλλικής ή Γερμανικής 

γλώσσας) 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

• Εθελοντική Εργασία 
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Α/Α 

θέσης 
Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

4 Παιδαγωγός 

• Παιδαγωγικές και δημιουργικές 

δραστηριότητες των παιδιών και 

εφήβων – ασυνόδευτων ανηλίκων 

• Διαμόρφωση προγράμματος των 

δραστηριοτήτων με βάση τις ατομικές 

και ομαδικές ανάγκες των 

ωφελούμενων 

• Συνεργασία με άλλα τμήματα της 

Οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει 

κοινωνικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις 

που απαιτείται 

• Θέματα κοινωνικής ένταξης και 

κοινωνικής ενδυνάμωσης των 

ωφελούμενων 

• Διατήρηση αρχείου και κατάρτιση 

στατιστικών δεδομένων 

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι  

• Προηγούμενη επαγγελματική ή 

εθελοντική εμπειρία 

• 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 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

(προτιμητέα γνώση Γαλλικής ή 

Γερμανικής γλώσσας) 

• Προηγούμενη 

απασχόληση στο 

μεταναστευτικό/ 

προσφυγικό και εμπειρία 

με ευάλωτες ομάδες 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

• Εθελοντική Εργασία 
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Α/Α 

θέσης 
Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

5 
Επιμελητής/ 

Φροντιστής   

• 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 
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Α/Α 
θέσης 

Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 
Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

6 

Υπεύθυνος 

Προμηθειών 

(Logistics) 

• Σχεδιασμός και συντονισμός του έργου 

της αγοράς προϊόντων, αγαθών και 

υπηρεσιών 

• Ανάπτυξη πολιτικής προμηθειών 

• Ανάπτυξη και τεχνική γραφή 

προδιαγραφών 

• Αξιολόγηση προμηθευτών 

• Εξασφάλιση των καλύτερων 

προσφορών για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που προμηθεύεται 

• Εφαρμογή στρατηγικών αναζήτησης 

των πλέον οικονομικά αποδοτικών 

προσφορών και προμηθευτών 

• Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 
Οικονομικών, Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης ή 
Management) 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ως 
υπεύθυνος προμηθειών τουλάχιστον 
3 ετών 

• Γνώση των διαδικασιών και τεχνικών 
προμηθειών καθώς και επιδεξιότητα 
στην "ανάγνωση" της αγοράς 

• Γνώση του εθνικού και ευρωπαϊκού 
θεσμικού πλαισίου αναθέσεων 

• Ταλέντο στις διαπραγματεύσεις και 
τη δικτύωση 

• Επάρκεια στη λήψη αποφάσεων και 
την εργασία με αριθμούς 

• Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση 
των δεδομένων 

• Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ 
Επαγγελματικού Επιπέδου 
(Διαχείριση Αρχείων Υπηρεσίες 
Διαδικτύου, Επεξεργασία κειμένου, 
Υπολογιστικών Φύλλων, 
Παρουσιάσεων και Βάσεων 
Δεδομένων σε προχωρημένο επίπεδο, 
Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων, Διαδικτυακή 
Συνεργασία Προγραμματισμός Έργου 

• Πολύ καλή  γνώση του λογισμικού 
διαχείρισης προμηθειών 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

• Γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας (προτιμητέα γνώση 

γαλλικών ή γερμανικών) 

• Εμπειρία στη διαχείριση 

προγραμμάτων και έργων 

(εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) 

• Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

• Δεξιότητες συνεργασίας στο 

πλαίσιο ομάδας 

 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

• Εθελοντική Εργασία 
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Α/Α 
θέσης 

Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 
Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

7 
Διοικητικός 

Υπάλληλος 

• Υποστήριξη των γενικών διοικητικών 

λειτουργιών 

• Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 

• Τήρηση πρωτοκόλλου, διακίνηση 

εγγράφων(εισερχομένων, εξερχομένων, 

εσωτερικών) 

• Τήρηση/ διαχείριση/ ενημέρωση 

αρχείου σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική 

μορφή, με το απαραίτητο 

υποστηρικτικό υλικό για το προσωπικό 

του πεδίου 

• Διοργάνωση των τεχνικών 

συναντήσεων του προσωπικού στο 

πεδίο 

• Οργάνωση και γραμματειακή 

υποστήριξη ημερίδων 

• Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 

βάσει των οποίων θα ελέγχεται η 

αποτελεσματικότητα και η απόδοση 

των δράσεων στο πεδίο 

 

• Πτυχίο Ανώτατης Σχολής (κατά 

προτίμηση πτυχίο του Τμήματος 

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης, πτυχίο Διοίκησης ή 

Management) 

• Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 3 

ετών) 

• Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων 

και την προσέλκυση χορηγών 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας 

• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα 

εργαλεία του MS Office, χρήση 

υπηρεσιών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, χρήση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης) και 

ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού 

 

 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

(προτιμητέα γνώση  γαλλικών ή 

γερμανικών) 

• Εμπειρία στη διαχείριση 

προγραμμάτων και έργων 

(εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) 

• Εμπειρία στην επαφή με 

δημόσιες υπηρεσίες. 

• Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

• Δεξιότητες συνεργασίας στο 

πλαίσιο ομάδας 

 

 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

• Εθελοντική Εργασία σε 

Φορείς που 

δραστηριοποιούνται 

στην αρωγή ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων 
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Α/Α 

θέσης 
Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

8 Διερμηνέας  

• Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και 

διερμηνείας    

• Συνοδεία περιστατικών σε διάφορες 

υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο 

• Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στα 

παιδιά και εφήβους – ασυνόδευτους 

ανήλικους και υπόκεινται στον κώδικα 

δεοντολογίας των μεταφραστών/ 

διερμηνέων  

• Συνδρομή στη λήψη κοινωνικού 

ιστορικού 

• Επαρκής γνώση της Ελληνικής 

Γλώσσας 

• Γνώση Αραβικών ή Φαρσί /Νταρί 

(Μητρική Γλώσσα) ή Ουρντού 

• Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία 

εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια 

θέση 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Γνώση της Αγγλικής ή 

Γαλλικής ή Γερμανικής 

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 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

• Εθελοντική Εργασία 

 


