
 
 
 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΘΔΔΙ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΡΓΟΤ IN4CHILD 

 

 

       6 Ασγούζηοσ 2019 

 

Ο Όκηινο Οπλέζθν εξξώλ πινπνηεί ζε ζπλεξγαζία κε  

 ηελ ΑΡΙ – Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ,  

 ην Παλεπηζηήκην St. Kliment Ohridski Higher Medical School θαη 

 ηε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε LifeStart  

έξγν κε ηίηιν: “Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of 

children from vulnerable populations / Ψστοκοινφνικές και σγειονομικές 

παρεμβάζεις για ηην εσημερία ηφν παιδιών από εσάλφηοσς πληθσζμούς” θαη 

αθξσλύκην In4Child. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη 

εζληθνύο πόξνπο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg IPA-CBC 2014-2020. 

 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη θάησζη 

πξνζιήςεηο: 

 

Α. Γύο (2) εκπαιδεσηές  κε ζύκβαζε πιήξνπο απαζρόιεζεο δηάξθεηαο νθηώ (8) 

κελώλ.  

 

Σα άηνκα απηά ζα απαζρνιεζνύλ ζηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο:  

 

 Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο επάισησλ 

θνηλσληθώλ νκάδσλ (πξόζθπγεο, Ρνκά, επάισην θνηλσληθά θαη γεσγξαθηθά 

πιεζπζκό)  

 πλεξγαζία κε κέιε Οκίινπ Οπλέζθν εξξώλ ζηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ 

δξάζεσλ ηνπ έξγνπ 

 πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ινηπώλ εηαίξσλ έξγνπ ζε Θεζζαινλίθε θαη 

Bitola. Οη εξγαδόκελνη ζα θιεζνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο ινηπνύο εηαίξνπο 

ηνπ έξγνπ ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα 

 

 

 



 

Απαραίηηηα προζόνηα: 

 Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΕΙ) ζε ζρεηηθό αληηθείκελν, ήηνη ζε 

αλζξσπηζηηθέο ή θνηλσληθέο επηζηήκεο 

 Άξηζηε γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο 

 Εκπεηξία ζε δηαρείξηζε επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ  

 Εκπεηξία ζε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  

 

Δπιθσμηηά προζόνηα: 

Άδεηα νδήγεζεο 

Γλώζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

Ύπαξμε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζε ζρεηηθό αληηθείκελν 

 

 

Β. Ένας (1) Φστολόγος  κε ζύκβαζε κεξηθήο απαζρόιεζεο δηάξθεηαο νθηώ (8) 

κελώλ.  

 

Σν άηνκν απηό ζα απαζρνιεζεί ζηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο:  

 

 Πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε παηδηά, εθήβνπο θαη 

γνλείο επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (πξόζθπγεο, Ρνκά, επάισην θνηλσληθά θαη 

γεσγξαθηθά πιεζπζκό) 

 πλεξγαζία κε κέιε Οκίινπ Οπλέζθν εξξώλ ζηε δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκό ηνπ 

έξγνπ 

 πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ινηπώλ εηαίξσλ έξγνπ ζε Θεζζαινλίθε θαη 

Bitola 

 

Απαραίηηηα προζόνηα: 

 Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΕΙ) ζε Ψπρνινγία 

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη) 

 Δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνύ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο πίεζεο θαη αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα νξγάλσζεο θαη επνπηείαο, ηθαλόηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θξίζεο, εκπεηξία ζηε 

δηνξγάλσζε δηαπνιηηηζκηθώλ θνηλνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δξάζεσλ 

εμσζηξέθεηαο, εκςύρσζεο λέσλ θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο, εκπεηξία 

ζηελ επηθνηλσλία κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο θνξείο. 

 Ύπαξμε πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο ζηνλ θιάδν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο 

 Άξηζηε γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο 

 

 

Δπιθσμηηά προζόνηα: 

Άδεηα νδήγεζεο 

Γλώζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

Εκπεηξία ζε δηαρείξηζε επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ  

Ύπαξμε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζε ζρεηηθό αληηθείκελν 

 

 

Σόπος σλοποίηζης ηων εργαζιών: ηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Οπλέζθν εξξώλ, νη 

ρώξνη ππνδνρήο πξνζθύγσλ ηεο πόιεο ησλ εξξώλ, ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ εξξώλ.  



 

 

 

 

Παξαθαινύληαη νη ππνςήθηνη λα απνζηέιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 

serres.for.unesco@gmail.com έσο ηελ Σεηάξηε 28/8/2019, κε ζέκα: 

 

“ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ – In4Child” 

 

 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε (Παξάξηεκα Ι) 

2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα  

3. Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο θαη εθπαίδεπζεο 

4. ηνηρεία πξνζώπσλ ή ππεξεζηώλ από ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα δεηεζεί 

πηζηνπνίεζε πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο 

 

 

Οη ππνςήθηνη/εο πνπ ζα επηιεγνύλ κε βάζε ηα ηππηθά πξνζόληα ηνπο ζα 

πξνζθιεζνύλ ηειεθσληθά έσο ηελ Πέκπηε 29/8/2019 ζε ζπλέληεπμε ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 30/8/2019 θαη ώξεο 10.00 πκ έσο 13.00 κκ. 

 

Ο πίλαθαο ησλ πξνζιεθζέλησλ ζα αλαξηεζεί ζην γξαθείν ηνπ Οκίινπ Οπλέζθν 

εξξώλ, Ινπζηηληαλνύ 19 θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.serresforunesco.org ηε 

Δεπηέξα 2/9/2019. Οη επηηπρόληεο ζα ελεκεξσζνύλ επίζεο θαη ηειεθσληθά. 

 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην 

email serres.for.unesco@gmail.com  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΙΔΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ 

 

Προς  

ΟΜΙΛΟ ΟΤΝΔΚΟ ΔΡΡΧΝ 

 

Ημερομηνία:  

 

ΟΝΟΜΑ: 

ΔΠΧΝΤΜΟ: 

Γ/ΝΗ: 

ΣΟΙΥΔΙΑ Α.Γ.Σ.: 

ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: 

EMAIL:  

 

Παξαθαιώ, λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε κνπ γηα απαζρόιεζε ζηo έξγν Ψπρνθνηλσληθέο 

θαη πγεηνλνκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ επεκεξία ησλ παηδηώλ από επάισηνπο 

πιεζπζκνύο” θαη αθξσλύκην In4Child γηα ηε ζέζε :  1. εκπαιδεσηής / 2. 

υστολόγος (κραηήζηε όποιο αθορά) 

 

πλεκκέλα ζαο ππνβάιισ: 

 

1. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα  

2. Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο θαη εθπαίδεπζεο 

3. ηνηρεία πξνζώπσλ ή ππεξεζηώλ από ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα δεηεζεί 

πηζηνπνίεζε πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο 

 

 

 

Ο/Η   αηηώλ/νύζα 

 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 



 

 


