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ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ - ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

 

Απαραίτητα προςόντα: 
 Άριςτθ γνϊςθ μίασ από τισ παρακάτω γλϊςςεσ (προφορικό και γραπτό 

λόγο): Αραβικά, Ουρντοφ, Φαρςί, Μπενγκάλι, Γαλλικά, Σομαλί (προφορικό 
και γραπτό λόγο). 

 Άριςτθ γνϊςθ: τθσ Ελλθνικισ ι/και Αγγλικισ γλϊςςασ. 

 Προθγοφμενθ επαγγελματικι ι εκελοντικι εμπειρία 1 ζτουσ ςε ςυναφζσ 
αντικείμενο (διερμθνεία). 

 Δυνατότθτα μετακινιςεων ςτισ περιοχζσ τθσ Βόρειου Ελλάδοσ 

Επιθυμητά προςόντα 
 Επικυμθτι θ γνϊςθ τθσ γερμανικισ γλϊςςασ 
 Δίπλωμα οδιγθςθσ Β κατθγορίασ. 
 Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ. 

 
Απαραίτητεσ δεξιότητεσ που θα κριθοφν κατά τη ςυνζντευξη: 

 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. 
 Ικανότθτα Εργαςίασ ςε πολυπολιτιςμικό περιβάλλον. 
 Ικανότθτα να εργάηεται υπό ςυνκικεσ πίεςθσ και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν. 

Ικανότθτα οργάνωςθσ και εποπτείασ, ικανότθτα διαμεςολάβθςθσ και 
επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ. 

 Καλζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, ομαδικό πνεφμα, ευελιξία και 

προςαρμοςτικότθτα. 
 
 
Καθήκοντα: 

 Παροχι υπθρεςιϊν μετάφραςθσ και διερμθνείασ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ 
του προγράμματοσ. 

 Επακριβισ διερμθνεία των ςυηθτιςεων που διεξάγονται ανάμεςα ςτο 
προςωπικό του προγράμματοσ και ςτουσ ανιλικουσ, χωρίσ καμία παρζμβαςθ 
ςτο περιεχόμενο αυτϊν και με πλιρθ εχεμφκεια. 

 Συνοδεία των εξυπθρετοφμενων ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ όταν κρίνεται 
απαραίτθτο. 

 Ευκυγράμμιςθ με τισ υποδείξεισ τθσ ομάδασ ςυντονιςμοφ ςχετικά με τα 
κακικοντα του, κακϊσ και τθν τυχόν προςαρμογι αυτϊν ςε επείγουςεσ 
καταςτάςεισ. 
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Ώρεσ απαςχόληςησ (εβδομαδιαίωσ): 40 
 
Οι ενδιαφερόμενεσ/οι καλοφνται να αποςτείλουν μζςω email ςτο ergasia@nestoras-
amke.org ζωσ τθν 5/4/2021 ςτισ 17:00, τα κάτωκι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θζςη 
Διερμηνζων - Πολιτιςμικών Διαμεςολαβητών ». 
 

1. Βιογραφικό Σημείωμα 
2. Επιςτολή Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για τη ςυγκεκριμζνη θζςη 
3. Ζωσ δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ 

4. Αντίγραφο τίτλου ςπουδών 
 
Βιογραφικά που θα αποςταλοφν χωρίσ τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθοφν ζγκυρα και 
δεν θα ςυμπεριληφθοφν ςτη διαδικαςία αξιολόγηςησ 
Αν κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ, οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν προσ επίδειξθ τα 
κάτωκι: 

1. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ 
Υποψιφιοι που κα κλθκοφν και κα προςζλκουν ςτθ ςυνζντευξθ, χωρίσ τα παραπάνω 
ζγγραφα, δεν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν τελικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

Ο «ΝΕΣΟΡΑ» εξετάηει κάκε αίτθςθ με βάςθ τα προςόντα που ηθτοφνται για κάκε 
κζςθ, τα οποία αποτελοφν και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του δυνθτικοφ προςωπικοφ, 
και με βάςθ τθν αρχι των ίςων ευκαιριϊν. Κατά τθν εξζταςθ των βιογραφικϊν κα 
τθρθκεί απόλυτθ εμπιςτευτικότθτα. 

Τα βιογραφικά κα αξιολογθκοφν και οι υποψιφιοι που κα περάςουν ςτθ δεφτερθ 
φάςθ αξιολόγθςθσ (ςυνεντεφξεισ), κα ειδοποιθκοφν τθλεφωνικά ι θλεκτρονικά  

*Τα βιογραφικά  και τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δε διαβιβάηονται ςε τρίτουσ και 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για να διερευνθκεί θ προοπτικι τθσ μελλοντικισ 
επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ μασ. Κάκε επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του Νόμου 2472 /97 περί προςταςίασ του 

ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάκε υποψιφιοσ 
διατθρεί δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ και αντίρρθςθσ, όπωσ ο ωσ άνω νόμοσ 
ορίηει.   
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