
 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 14 μηνών, στο πλαίσιο 

του προγράμματος “Organizing the supporting network for social integration and empowerment of minor refugees and their families in the 

Thessaloniki area” σε συνεργασία με την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry – GFM) και πραγματοποιείται από 01/02/2017 μέχρι 

31/05/2018, με στόχο την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων για νέους και παιδιά προσφύγων καθώς και για τις οικογένειές τους στο Κέντρο 

Υποστήριξης Νέων (Πτολεμαίων 40).  

 

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

Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού» έως τις 31/3/2017 και ώρα 15:00. 

 

– 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.  

 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310526150 

 



  

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Α/Α 

Θέσης 

Θέση  Περιγραφή θέσης  Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά 

προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 
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 Κοινωνική/ός    

 Λειτουργός 

 

• Κοινωνική στήριξη παιδιών, νέων 

και των οικογενειών τους. 

 

• Λήψη και διερεύνηση του 

κοινωνικού ιστορικού. 
 

• Κοινωνική αξιολόγηση των 

φιλοξενουμένων με παροχή 

διερμηνείας. 
 

• Αξιοποίηση κοινωνικών και 

προνοιακών παροχών, υπηρεσιών, 

πηγών και προγραμμάτων 

υποστήριξης της κοινότητας. 
 

• Συγκρότηση ομάδων εθελοντικής 

εργασίας. 

 

• Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων 

που προκύπτουν στον 

φιλοξενούμενο πληθυσμό. 

 

•Τίτλος σπουδών Πτυχίου 

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 

 

• Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Σπουδών. 

• Γνώση δεύτερης 

ξένης γλώσσας 

(προτιμητέα γνώση 

γαλλικών ή 

γερμανικών). 

 

 

 

• Εμπειρία σε 

θέματα 

μεταναστών/ 

προσφύγων και 

ευάλωτων ομάδων. 

• Δίπλωμα 

Οδήγησης. 

• Εθελοντική 

εργασία. 

 

 

 

 

14 μήνες 
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• Διατήρηση αρχείου περιστατικών 

και κατάρτιση στατιστικών 

δεδομένων. 

• Συνεργασία με άλλα τμήματα της 

οργάνωσης προκειμένου να 

προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες 

στις περιπτώσεις που απαιτείται. 

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. 

 

 


