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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 11 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to 
refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response». Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί στην Ήπειρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στον Κατσικά, τα 

Δολιανά και τη Φιλιππιάδα, σε συνεργασία με την ASB και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό Συμφωνίας Χρηματοδότησης ECHO/-EU/BUD/2018/01001. 

 
Οι παρακάτω θέσεις εργασίας αφορούν την περιοχή της Ηπείρου. 

 
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsishpeiros@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της 

αναφερομένης «ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», έως τις 19/09/2018. 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.  
 
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2651 400823 

 

 

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ανθρωπιστική Βοήθεια 

Funded by The European Union Humanitarian Aid 
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ΠΙΝΑΚΑΣ:  ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Α/Α 
Θέσης 

Θέση  Περιγραφή θέσης  Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα Συνεκτιμώμενα 
προσόντα 

Διάρκεια 
Σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

1 

Διερμηνέας / 

Διαπολιτισμική/ος 
Μεσολαβήτρια/ης) 

 

Από:  
Σορανί ή Κουρμάντζι, 

Φαρσί ή Νταρί,  
Αραβικά. 

 

Σε: 
Ελληνικά ή Αγγλικά 

- Παροχή υπηρεσιών 

μετάφρασης και 
διερμηνείας σε νομική 

συμβουλευτική, 
ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη, διοικητικές 
υπηρεσίες, ιατρικά 

περιστατικά και σε 

δραστηριότητες της 
ομάδας προστασίας. 

- Συνοδεία περιστατικών 
σε διάφορες υπηρεσίες 

όταν κρίνεται 

απαραίτητο. 

- Οι ενέργειες γίνονται 

με σεβασμό στον 
εξυπηρετούμενο  

- Η θέση αναφέρεται 
στο συντονιστή πεδίου. 

- Επαρκής γνώση της 

Ελληνικής ή Αγγλικής 
Γλώσσας. 

- Γνώση Σορανί, Κουρμαντζί, 
Φαρσί, Νταρί, Αραβικά 

(Μητρική Γλώσσα) 

- Εργασιακή εμπειρία ή/και 

εμπειρία εθελοντικής 

εργασίας σε παρόμοια θέση. 

- Γνώση χειρισμού Η/Υ. 

- Επικοινωνιακές δεξιότητες 
και ομαδικό πνεύμα. 

- Γνώση επιπρόσθετων 

γλωσσών 

- Εμπειρία στην επαφή με 

δημόσιες υπηρεσίες. 

- Εθελοντική εργασία σε 

φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην 

αρωγή ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων. 

 

- Άδεια Οδήγησης 

Κατηγορίας Β. 

- Εθελοντισμός. 

3 μήνες 7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Α/Α 

Θέσης 

Θέση  Περιγραφή θέσης  Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά 

προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

2 
Κοινωνική/ος 
Επιστήμονας 

Κοινωνική στήριξη οικογενειών ωφελούμενων 

(παιδιών, νέων και ενηλίκων): 

- Εντοπισμός περιπτώσεων ατόμων ή 
οικογενειών σε κίνδυνο. 

- Αξιολόγηση αναγκών, λήψη και ενημέρωση 
κοινωνικού ιστορικού και πλάνου δράσεων. 

- Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων 
οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής, 

οποιουδήποτε παροχής ή προγράμματος 

κοινωνικής, προνοιακής φύσης ή και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή 
δημόσιους φορείς. 

- Διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες, 

συνοδεία και διαμεσολάβηση για διοικητικά 
ζητήματα που προκύπτουν για τους 

ωφελούμενους. 

- Οργάνωση ομαδικών και ατομικών 

συνεδριών για την κοινωνική υποστήριξη των 
ωφελούμενων. 

- Διατήρηση αρχείου περιστατικών και 

καταγραφή στατιστικών δεδομένων. 

- Συνεργασία με όλα τα τμήματα της 

οργάνωσης προκειμένου να συντονίζει και να 
διασφαλίζει την ποιότητα των 

προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. 

- Η θέση αναφέρεται στο συντονιστή πεδίου. 

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα των 

κοινωνικών, ανθρωπιστικών και 

πολιτικών επιστημών. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας. 

- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 

- Αποδεδειγμένη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία στην 

υλοποίηση προγραμμάτων που 

αφορούν πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο ή ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

- Ομαδικό πνεύμα και καλή ικανότητα 
συντονισμού. 

- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. 

- Αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης. 

- Ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα 
οργάνωσης και εποπτείας, επίλυση 

προβλημάτων σε έκτακτες 
καταστάσεις και καταστάσεις 

γενικευμένης κρίσης. 

- Βασικές γνώσεις σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το νομικό 

καθεστώς των αιτούντων διεθνούς 
προστασίας και των προσφύγων στην 

Ελλάδα. 

- Τίτλος 

σπουδών 

κοινωνικής 
εργασίας 

- Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

σε συναφές 
αντικείμενο 

- Γνώση 

δεύτερης ξένης 
γλώσσας 

(προτιμητέα η 
γνώση 

Γαλλικών, 

Αραβικών, 
Φάρσι, 

Κουρδικών ή 
άλλης γλώσσας 

ομιλούμενης από 
τους 

ωφελούμενους) 

- Προηγούμενη 

απασχόληση στο 

μεταναστευτικό / 
προσφυγικό και 

εμπειρία με 
ευάλωτες ομάδες 

- Άδεια 
Οδήγησης 

Κατηγορίας Β. 

- Εθελοντισμός 

3 μήνες 2 

 



4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Θέση  Περιγραφή θέσης  Απαραίτητα προσόντα 
Επιθυμητά 

προσόντα 

Συνεκτιμώμενα 

προσόντα 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

Εκπαιδευτικοί 

 
Ψυχαγωγός/Anima

tor 

1 θέση 
 

Καθηγητής/ρια 
Αγγλικής 

1 θέση 

 
 

- Εκπαιδευτικές (μη-τυπική 

εκπαίδευση), παιδαγωγικές 

ψυχαγωγικές, αθλητικές 
δραστηριότητες για παιδιά, 

εφήβους και ενήλικες.  

- Οργάνωση και 

πραγματοποίηση δράσεων 
για την υποστήριξη της 

κοινωνικής ένταξης και 

ενδυνάμωσης των 
ωφελούμενων. 

- Διαμόρφωση προγράμματος 
των δραστηριοτήτων με 

βάση τις ατομικές και 

ομαδικές ανάγκες των 
ωφελούμενων.  

- Συνεργασία και 
ανατροφοδότηση στην 

κοινωνική υπηρεσία του 
προγράμματος προκειμένου 

να προσφερθούν κοινωνικές 

υπηρεσίες στις περιπτώσεις 
που απαιτείται. 

- Καταγραφή και διατήρηση 
αρχείου στατιστικών 

δεδομένων. 

- Η θέση αναφέρεται στο 
συντονιστή πεδίου. 

- Πτυχίο, Φιλολογίας (Αγγλικής), 

Νηπιαγωγού ή Βρεφονηπιοκόμου, 

Γυμναστικής Ακαδημίας, Καλών Τεχνών ή 
άλλο συναφές. 

- Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 

- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. 

- Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

υπό συνθήκες πίεσης. 

- Ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα 

οργάνωσης και εποπτείας, επίλυση 
προβλημάτων σε έκτακτες καταστάσεις 

και καταστάσεις γενικευμένης κρίσης. 

 
 

- Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 

σε συναφές 
αντικείμενο. 

- Γνώση άλλων 
ξένων γλωσσών 

(προτιμητέα η 
γνώση Γαλλικών, 

Αραβικών, 

Φάρσι, 
Κουρδικών ή 

άλλης γλώσσας 
ομιλούμενης από 

ωφελούμενους) 

- Προηγούμενη 

απασχόληση στο 

μεταναστευτικό / 
προσφυγικό και 

εμπειρία με 
ευάλωτες ομάδες 

- Άδεια 
Οδήγησης 

Κατηγορίας Β 

- Εθελοντισμός 

3 μήνες 2 

 


