Ταχ. ∆ιεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5 20 5 200
Fax: 210 5 20 5 201

Αθήνα, 12-06-2012
Αρ. Πρωτ. ∆2192

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο του υποέργου «Υλοποίηση προγράμματος διαλογής‐
υπηρεσίες ενημέρωσης, περίθαλψης και υποστήριξης ομάδων στόχου» της Πράξης «Υλοποίηση
ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου της HIV Λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου», η οποία
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013, και λαμβάνοντας υπόψη, την
υπ. αριθμ. 626 28/02/2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος
ελέγχου της HIV Λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου» προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης και αύξηση της προσβασιμότητας στη
φροντίδα με στόχο την μείωση της επίπτωσης της HIV λοίμωξης

μεσοπρόθεσμα, μέσω στοχευμένων

κάθετων και οριζόντιων δράσεων σε ομάδες που παρουσιάζουν τον υψηλότερο επιπολασμό.

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου
της HIV λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου στην περιοχή της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, κεντρικό ρόλο
στη στρατηγική ελέγχου της HIV λοίμωξης καταλαμβάνει η έγκαιρη πρόσβαση στην κλινική φροντίδα για
άτομα με HIV λοίμωξη που παραμένουν αδιάγνωστα, μέσω της προσφοράς ευκαιριών για διάγνωση στην
κοινότητα. Παράλληλα, βασικός στόχος είναι η προώθηση πιο ασφαλών συμπεριφορών για τους ίδιους,
αλλά και για τα ορροαρνητικά άτομα των εν λόγω ομάδων. Τέλος, η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
επαγγελματιών υγείας με στόχο την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, μέσα από μία οριζόντια προσέγγιση στο πρόβλημα της καθυστερημένης διάγνωσης, ώστε να
μειωθούν οι χαμένες ευκαιρίες κατά την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας, είναι βασικός άξονας ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου της HIV λοίμωξης.
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Στο πλαίσιο αυτό, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις στελεχιακού
δυναμικού:

Οικονομολόγος : Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΟΙΚ 1
Οικονομολόγος : Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΟΙΚ 2
Ψυχολόγος : Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΨΥΧ 1
Ψυχολόγος: Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΨΥΧ 2
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΥΕΠ
Στέλεχος street work : Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: SW
Στελέχη για την υποστήριξη τηλεφωνικής γραμμής : Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΣΥΤ 1
Στελέχη για την υποστήριξη τηλεφωνικής γραμμής : Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΣΥΤ 2
Ιατρός : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΙA 1
Ιατρός : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΙA 2
Ιατρός : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΙA 3
Ιατρός : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΙA 4
Νοσηλευτής : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΝΟΣ 1
Νοσηλευτής : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΝΟΣ 2
Νοσηλευτής : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΝΟΣ 3
Κοινωνικός Λειτουργός : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΚΛ
Κοινωνικός Επιστήμονας : Ένα (1) άτομο _Κωδικός: ΚΕ
Στέλεχος για τη δημιουργία & δικτύωση ομάδων υποστήριξης: Ένα (1) άτομο _Κωδικός: ΣΔ
Διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής – μεταφραστής: Ένα (1) άτομο _Κωδικός: ΔΔΜ
Οδηγός : Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΟΔΗ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ως εξής:

Α. Περιεχόμενα Φακέλου Υποβολής
Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
1. Επιστολή ενδιαφέροντος, καθώς και τον κωδικό της θέσης
2. Επισυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Πλήρη στοιχεία συστάσεων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, email, τηλέφωνο)
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Β. Τρόπος Υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e‐mail στη διεύθυνση: info@praksis.gr ή
με ταχυδρομείο στη Διεύθυνση: Προς ΜΚΟ PRAKSIS (2ος όροφος) Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήνα / Υπόψη:
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ή
μέσω fax: 210 5 20 5 201.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του Υποέργου και ο κωδικός της θέσης
(έτσι όπως αναφέρονται παραπάνω ανά θέση).
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σε παραπάνω από μία θέσεις εργασίας
υποψηφιότητα.
‐Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Κεντρικά Γραφεία της
PRAKSIS / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλ: 210 5205200.

Γ. Προθεσμία Υποβολής – Ενημέρωση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως την 28/06/2012.
Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα συμπεριληφθούν στη φάση
της αξιολόγησης.
Ο κύκλος επιλογής συνεργατών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα ξεκινήσει απο την ημερομηνία
ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της PRAKSIS (www.praksis.gr) με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της 27η Ιουνίου 2012. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την
Επιτροπή Αξιολόγησης και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι, βάσει του βιογραφικού
τους σημειώματος αξιολογηθούν θετικά.

Δ. Απαιτούμενα προσόντα ανά θέση:

Δ.1: Γενικά προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πάρα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή να έχουν
αναγνωρισμένο πτυχίο και σε ισχύ άδεια παραμονής και άδειας εργασίας (στην περίπτωση που
είναι εθνικότητας άλλης από την ελληνική) για την ΕΕ/ Ελλάδα.
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Δ.2: Ειδικά προσόντα ανά θέση
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση εργασίας έχει ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ

1

Οικονομολόγος :



Ένα (1) άτομο_



Αναγνωρισμένο Πτυχίο Οικονομικής
Κατεύθυνσης
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/ και
Διδακτορικός τίτλος σπουδών
3τή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση
μελετών
Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

5,5

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικής ή
Οικονομικής Κατεύθυνσης
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/ και
Διδακτορικός τίτλος σπουδών
3τή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση
μελετών
Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

2,5

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ψυχολογίας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
3ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/ και
Διδακτορικός τίτλος σπουδών
Επιθυμητή ερευνητική εμπειρία
Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

19,14

Σύμβαση Έργου

18




Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ψυχολογίας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
3ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/ και
Διδακτορικός τίτλος σπουδών
Επιθυμητή ερευνητική εμπειρία
Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ



Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών

Σύμβαση Έργου

6

Κωδικός: ΟΙΚ 1





2

Οικονομολόγος :



Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΟΙΚ 2







3

Ψυχολόγος:
Ένα (1) άτομο_
Κωδικός: ΨΥΧ 1












4


Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΨΥΧ 2 


Ψυχολόγος :






5

Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
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Ένα (1) άτομο_
Κωδικός: ΥΕΠ








6

Στέλεχος street work : Ένα (1)

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών

άτομο_
Κωδικός: SW








7

Στέλεχος για την υποστήριξη

άτομο_










8

Στέλεχος για την υποστήριξη

άτομο_
Κωδικός: ΣΥΤ 2





7

Σύμβαση Έργου

18

Σύμβαση Έργου

18

Επιστημόνων (Κοινωνικής Εργασίας,
Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας)
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ‐ όπου
απαιτείται
2ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός
τίτλος σπουδών επιθυμητός
Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών

τηλεφωνικής γραμμής : Ένα (1)

Σύμβαση Έργου

Επιστημόνων (Κοινωνικής Εργασίας,
Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας) ή Νοσηλευτή ή Βοηθού
Νοσηλευτή
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ‐ όπου
απαιτείται
Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός
τίτλος σπουδών
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών

τηλεφωνικής γραμμής : Ένα (1)

Κωδικός: ΣΥΤ 1

Επιστημόνων (Κοινωνικής Εργασίας,
Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας) ή ΜΜΕ ή Επικοινωνίας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ‐ όπου
απαιτείται
Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός
τίτλος σπουδών
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Επιστημόνων (Κοινωνικής Εργασίας,
Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας)
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ‐ όπου
απαιτείται
2ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός
τίτλος σπουδών επιθυμητός
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9

Ιατρός :



Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΙA 1















10

Ιατρός :



Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΙA 2












Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ
Αναγνωρισμένος τίτλος από τον οικείο ιατρικό
σύλλογο με ειδικότητα Παθολογίας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού
2ετή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με
HIV/AIDS (σε φορείς του Δημοσίου πριν, κατά
την διάρκεια ή μετά την ειδικότητα
Παθολογίας, Διεθνείς Οργανισμούς, ΜΚΟ ή
άλλους φορείς εγνωσμένου κύρους) ή τίτλος
εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός
τίτλος σε συναφές αντικείμενο (Δημόσια υγεία,
Επιδημιολοιγία, Διαχείριση κρίσεων υγείας,
Διεθνής Ιατρική, HIV/AIDS)
Επιθυμητή ερευνητική και εκπαιδευτική
εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση
της HIV λοίμωξης σε περιβάλλοντα
περιορισμένων πόρων ή συναφές αντικείμενο
σε χώρα εκτός Ελλάδας
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε ΜΚΟ ή
Διεθνείς Οργανώσεις σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση
προγραμμάτων υγείας, ιδιαίτερα σε συναφές
με το έργο αντικείμενο
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

20

Αναγνωρισμένος τίτλος από τον οικείο ιατρικό
σύλλογο με ειδικότητα Παθολογίας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού
2ετή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με
HIV/AIDS (σε φορείς του Δημοσίου πριν, κατά
την διάρκεια ή μετά την ειδικότητα
Παθολογίας, Διεθνείς Οργανισμούς, ΜΚΟ ή
άλλους φορείς εγνωσμένου κύρους) ή τίτλος
εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός
τίτλος σε συναφές αντικείμενο (Δημόσια υγεία,
Επιδημιολοιγία, Διαχείριση κρίσεων υγείας,
Διεθνής Ιατρική, HIV/AIDS)
Επιθυμητή ερευνητική και εκπαιδευτική
εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση
της HIV λοίμωξης σε περιβάλλοντα
περιορισμένων πόρων ή συναφές αντικείμενο
σε χώρα εκτός Ελλάδας
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε ΜΚΟ ή
Διεθνείς Οργανώσεις σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία

Σύμβαση Έργου

20
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11

Ιατρός :



Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΙA 3















12

Ιατρός :



Ένα (1) άτομο _




Κωδικός: ΙA 4









στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση
προγραμμάτων υγείας, ιδιαίτερα σε συναφές
με το έργο αντικείμενο
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ
Αναγνωρισμένος τίτλος από τον οικείο ιατρικό
σύλλογο με ειδικότητα Παθολογίας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού
2ετή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με
HIV/AIDS (σε φορείς του Δημοσίου πριν, κατά
την διάρκεια ή μετά την ειδικότητα
Παθολογίας, Διεθνείς Οργανισμούς, ΜΚΟ ή
άλλους φορείς εγνωσμένου κύρους) ή τίτλος
εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός
τίτλος σε συναφές αντικείμενο (Δημόσια υγεία,
Επιδημιολοιγία, Διαχείριση κρίσεων υγείας,
Διεθνής Ιατρική, HIV/AIDS)
Επιθυμητή ερευνητική και εκπαιδευτική
εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση
της HIV λοίμωξης σε περιβάλλοντα
περιορισμένων πόρων ή συναφές αντικείμενο
σε χώρα εκτός Ελλάδας
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε ΜΚΟ ή
Διεθνείς Οργανώσεις σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση
προγραμμάτων υγείας, ιδιαίτερα σε συναφές
με το έργο αντικείμενο
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

10

Αναγνωρισμένος τίτλος από τον οικείο ιατρικό
σύλλογο
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός
τίτλος σε συναφές αντικείμενο (Δημόσια υγεία,
Επιδημιολοιγία, Διαχείριση κρίσεων υγείας,
Διεθνής Ιατρική, HIV/AIDS)
Επιθυμητή ερευνητική και εκπαιδευτική
εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε συναφές
αντικείμενο (πρόληψη HIV/AIDS, χρήση τεστ
ταχείας διάγνωσης, ιατρική του δρόμου ‘’street
medicine’’,μεταναστευτική υγεία)
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε ΜΚΟ ή
Διεθνείς Οργανώσεις σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση
προγραμμάτων υγείας, ιδιαίτερα σε συναφές
με το έργο αντικείμενο
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ

Σύμβαση Έργου

18,2

σελ. 7 από 10
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Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Νοσηλευτής :



Σύμβαση Έργου

18

Ένα (1) άτομο _



Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών Νοσηλευτή ή
Βοηθού Νοσηλευτή
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου
απαιτείται
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε συναφές
αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ
Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών Νοσηλευτή ή
Βοηθού Νοσηλευτή
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου
απαιτείται
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε συναφές
αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

9

Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών Νοσηλευτή ή
Βοηθού Νοσηλευτή
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου
απαιτείται
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε συναφές
αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

18

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνιής Εργασίας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού
2ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
Επιθυμητή ερευνητική εμπειρία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

18

Κωδικός: ΝΟΣ 1






14

Νοσηλευτής :



Ένα (1) άτομο _



Κωδικός: ΝΟΣ 2
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Νοσηλευτής :



Ένα (1) άτομο _



Κωδικός: ΝΟΣ 3
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Κοινωνικός Λειτουργός: Ένα
(1) άτομο _
Κωδικός: ΚΛ
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Κοινωνικός Επιστήμονας :

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών

Ένα (1) άτομο _
Κωδικός: ΚΕ
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δικτύωση ομάδων




υποστήριξης:



Στέλεχος για τη δημιουργία &

Ένα (1) άτομο _

19

Κωδικός: ΣΔ




Διαπολιτισμικός
διαμεσολαβητής –




μεταφραστής:



1

Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Σύμβαση Έργου

8

Σύμβαση Έργου

18

Σύμβαση Έργου

18

Κωδικός: ΔΔΜ




Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Οδηγός :







Άδεια διπλώματος κατηγορίας Β’
Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Ένα (1) άτομο_

20

Σύμβαση Έργου

Επιστημόνων (Κοινωνικής Εργασίας,
Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας)
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ‐ όπου
απαιτείται
2ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
Επιθυμητή ερευνητική εμπειρία
Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και
Διδακτορικός τίτλος σπουδών
Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς
Οργανώσεις
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική
προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή
και ΜΚΟ
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Ένα (1) άτομο _
Κωδικός: ΟΔΗ

Η ενημέρωση σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της
Αναθέτουσας Αρχής.
Για τη ΜΚΟ PRAKSIS
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Τζανέτος Αντύπας
σελ. 9 από 10

σελ. 10 από 10

