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ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ  

ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

 
Απαραίτητα προςόντα: 

 Τίτλοσ ςπουδϊν Πτυχίου Κοινωνικισ Εργαςίασ ΠΕ ι ΤΕ 
 Εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ 
 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΣΚΛΕ 

 Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 

 Άριςτθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ 
 
Επιθυμητά προςόντα: 

 Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ (προτιμθτζα γνϊςθ γαλλικϊν). 
 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν. 

υνεκτιμημζνα προςόντα: 
 Εμπειρία ςε κζματα μεταναςτϊν/ προςφφγων και ευάλωτων ομάδων. 
 Εκελοντικι δράςθ ι ςυμμετοχι ςε πρωτοβουλίεσ πολιτϊν και ςυλλογικότθτεσ 

κοινωνικισ δράςθσ. 
 Δίπλωμα Οδιγθςθσ 

 

Απαραίτητεσ δεξιότητεσ που θα κριθοφν από τη ςυνζντευξη: 
 Ικανότθτα να εργάηεται υπό ςυνκικεσ πίεςθσ και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, 

ικανότθτα οργάνωςθσ και εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε 
κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ 

 Άριςτεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ 
 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ 
 Οργανωτικζσ ικανότθτεσ 
 Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με το νομικό κακεςτϊσ των αιτοφντων άςυλο και των 

προςφφγων και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 
 
Καθήκοντα: 

 Λιψθ κοινωνικοφ ιςτορικοφ και οργάνωςθ ατομικοφ φακζλου 
 Εκτίμθςθ και διάγνωςθ αναγκϊν και αιτθμάτων 
 Κατάρτιςθ ατομικοφ υποςτθρικτικοφ πλάνου δράςθσ 
 Ατομικι και ομαδικι υποςτιριξθ φιλοξενουμζνων 
 Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι υποςτθρικτικϊν / ενδυναμωτικϊν δράςεων 
 Παραπομπζσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και άλλουσ φορείσ 
 Διαςυνδετικι εργαςία με άλλα τμιματα τθσ οργάνωςθσ ι φορείσ τθσ κοινότθτασ 
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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 κοινωνικοφ λειτουργοφ». 
 

1. Βιογραφικό Σημείωμα 
2. Επιςτολή Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για τη ςυγκεκριμζνη θζςη 
3. 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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