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Γενικά Προσόντα 

Ομαδικότητα 
Επικοινωνιακές δεξιότητες 
Προγραμματισμός 
Αναλυτική σκέψη 
Ικανότητα επίλυσηςπροβλημάτων 
Διαχείριση χρόνου 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
 

Θα προτιμηθούν Νοσηλευτές και Επισκέπτες Υγείας ή Κοινωνικοί Λειτουργοί με εμπειρία σε 

συναφές αντικείμενο 


 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις16/04/2021 
προς: e.maniatakou@praksis.gr αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : HEALTH-REACT 

 


