
 

 
Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος για τη στέγαση αιτούντων διεθνούς προστασίας. 
 
Πιο αναλυτικά: 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
(Κωδικός Θέσης ΣΥΝ-ΑΘΗΝΑ ή ΣΥΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση Κοινωνικών Επιστημών 
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται 
- Προηγούμενη εμπειρία με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
- Προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις συντονισμού ομάδων 
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
- Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης (Επιθυμητό) 
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις  
- Άρτια διοικητικά και οργανωτικά προσόντα 
- Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα 

 
 
Οι υπηρεσίες του Συντονιστή Πεδίου ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

o Συνολική επίβλεψη της διαχείρισης του έργου  
o Παροχή προσανατολισμού, κατάρτισης, ανάθεσης, προγραμματισμού και καθοδήγηση της 

ομάδας έργου 
o Παρακολούθηση διαδικασιών και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων των δράσεων του 

προγράμματος 
o Παρακολούθηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 
o Καταγραφή αναφορών για τα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος 
o Διαχείριση έκτακτων περιστατικών – κρίσεων  

 
 
ΕΠΟΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
(κωδικός θέσης: ΕΣ-ΑΘΗΝΑ ή ΕΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

- Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών 
- Προηγούμενη εμπειρία με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις  
- Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 
Οι υπηρεσίες του Επόπτη Στέγασης ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 



 

o Εποπτεία διαμερισμάτων & επίβλεψη εξοπλισμού αυτών 
o Επαφή με ιδιοκτήτες 

o Συμπλήρωση των απαραίτητων εργαλείων παρακολούθησης 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ  για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
(κωδικός θέσης ΚΛ-ΨΥ ΑΘΗΝΑ ή ΚΛ- ΨΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 

- Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο με Κατεύθυνση Κοινωνικής  Εργασίας / Πτυχίο 
Ψυχολογίας 

- Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 
- Προηγούμενη εμπειρία με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν) 
- Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (γραπτή και προφορική) (Η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα 

θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν) 
- Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, excel, internet) 
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις  
- Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 
Οι υπηρεσίες του Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

o Παρακολούθηση  Εξυπηρετούμενων των Διαμερισμάτων  
o Οργάνωση και Συντονισμό ατομικών αλλά και ομαδικών συνεδρίων ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης  
o Συμπλήρωση των απαραίτητων εργαλείων παρακολούθησης 

 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
(κωδικός θέσης ΚΕ-ΑΘΗΝΑ ή ΚΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 

- Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής 
Διοίκησης κτλ) 

- Προηγούμενη εμπειρία με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν) 
- Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (γραπτή και προφορική) (Η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα 

θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν) 
- Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, excel, internet) 
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις  
- Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 



 

Οι υπηρεσίες του Κοινωνικού Επιστήμονα ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 
- Συνοδείες εξυπηρετούμενων σε όλους τους εξωτερικούς φορείς (Νοσοκομεία, Υπηρεσία 

Ασύλου, Δημόσιους Φορείς Κοινωνικής Προστασίας & Ασφάλισης, άλλες ΜΚΟ κτλ) 
- Συνοδείες από και προς τα Διαμερίσματα 
- Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών/νομικών/ιατρικών/υγειονομικών/ασφαλιστικών 

υποθέσεων /υποχρεώσεων των εξυπηρετούμενων 
- Συμπλήρωση των απαραίτητων εργαλείων παρακολούθησης 

 
 
 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
(κωδικός θέσης Δ-ΑΘΗΝΑ ή Δ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
 
Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα: 
 

- Πολύ καλή γνώση φαρσί ή/και νταρί ή/και ουρντού ή/και παστού ή/και παντζαμπί ή/και 
αραβικών ή/και σομαλί ή/και γαλλικών 

- Πολύ καλή γνώση Ελληνικών ή/και Αγγλικών  
- Προηγούμενη εμπειρία με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
- Καλή γνώση Η/Υ 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις  
- Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 
Οι υπηρεσίες του Διερμηνέα  ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

o Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στο πρόγραμμα: 
- κατά τη διεξαγωγή ομαδικών συνεδριών ή/και κατά τη διεξαγωγή ατομικών συνεδριών 
- κατά τη συνοδεία περιστατικών 
- κατά την εισαγωγή ωφελούμενων του προγράμματος σε διαμέρισμα και κατά την 

αποχώρηση 
- τηλεφωνική διερμηνεία 

 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
(Κωδικός Θέσης ΔΙΟΙΚ-ΑΘΗΝΑ ή ΔΙΟΙΚ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
 

Απαιτούμενα  προσόντα: 
 

- Πτυχίο Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι  
- Αποδεδειγμένη Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε Διοικητικές Θέσεις 
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
- Πολύ καλή γνώση χρήσης H/Y/ MS OFFICE 
- Επιθυμητή γνώση Στατιστικής 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 
 
Οι υπηρεσίες του Διοικητικού ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 



 

- Διεκπεραίωση όλων των διοικητικών και υποστηρικτικών εργασιών του Προγράμματος 
 
 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων και Συνοδευτικής Επιστολής Ενδιαφέροντος  έως 14/08/2020 
προς: hr@praksis.gr 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν απαραιτήτως τον Κωδικό της 

θέσης για την οποία επιθυμούν να δηλώσουν τον ενδιαφέρον τους, διαφορετικά δεν θα ληφθεί 

υπόψιν η υποψηφιότητά τους. 
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