
	

	

 
 

 Προκήρυξη 3 Θέσεων Εργασίας στο Φιλοξενείο Οικογενειών 
Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη:  
1). « Διερµηνέας στη γλώσσα Φαρσί ». 

2). « Συνοδός- Επιµελητής/ια/ Accompaniment Focal Point ». 

3). « Υπεύθυνος-η Παιδικής Προστασίας/ Child Protection Officer ». 

 
Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα « ΆΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων » στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 3 νέες θέσεις εργασίας, για τη 
στελέχωση του προσωπικού της στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη 
Θεσσαλονίκη. 

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί Δοµή φιλοξενίας για 
οικογένειες που έχουν υποβάλλει αίτηµα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή έχουν 
αναγνωριστεί ως πρόσφυγες. Λειτουργεί µε τη συνεργασία του Δήµου Θεσσαλονίκης 
και της ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράµµατος «REACT-Refugee Assistance 
Collaboration in Thessaloniki» που υλoποιείται από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές και µη κυβερνητικές 
οργανώσεις και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

1) « Θέση Διερµηνέα στη γλώσσα Φαρσί », Μερικής Απασχόλησης 

Περιγραφή Θέσης Εργασίας/ Καθήκοντα: 

• Παροχή υπηρεσιών µετάφρασης και διερµηνείας στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράµµατος. 

• Συνεργασία µε τη διεπιστηµονική οµάδα του Φιλοξενείου σε δράσεις που 
αφορούν την υποστήριξη των φιλοξενούµενων οικογενειών. 

• Συµµετοχή σε ενέργειες που στοχεύουν στη διαχείριση καθηµερινών 
ζητηµάτων και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φιλοξενούµενων 
οικογενειών εντός και εκτός Φιλοξενείου. 

• Συνοδείες των φιλοξενούµενων οικογενειών σε Νοσοκοµεία, Υπηρεσίες και 
Οργανώσεις. 
 

Απαραίτητα Προσόντα: 
• Άριστη γνώση της γλώσσας Φαρσί. 
• Άριστη/πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 
• Συναφή επαγγελµατική εµπειρία 1 έτους. 

 
 



	

	

 
Επιθυµητά Προσόντα: 

• Προηγούµενη εθελοντική εργασία µε την οµάδα στόχου (αιτούντες διεθνούς 
προστασίας και πρόσφυγες).  

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
• Γνώση χειρισµού Η/Υ. 

 
 Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη: 

• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της οµάδας. 
• Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων σε καθηµερινές καταστάσεις/Ικανότητα να 
εργάζεται σε καταστάσεις πίεσης. 

• Δεξιότητες επικοινωνίας και προσαρµοστικότητα. 
 
Ώρες απασχόλησης (εβδοµαδιαίως) : 20 ώρες. 
 
Διάρκεια Απασχόλησης: πρόσληψη για 6 µήνες µε προοπτική ανανέωσης. 
 
Οι ενδιαφερόµενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά µέσω email στο 
infothes@arsis.gr έως τις 09/01/2019, τα κάτωθι µε τίτλο  « 1.) Προκήρυξη για τη 
θέση Διερµηνέα στη γλώσσα Φαρσί / Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, 
Θεσσαλονίκη »: 
 

1) Βιογραφικό Σηµείωµα. 
2) Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. 

(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα 
θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συµπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης). 
 
Στη συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα κάτωθι: 

1) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου νόµιµου ταυτοποιητικού 
εγγράφου. 

2) Φωτοαντίγραφο  τίτλου σπουδών εφόσον είναι διαθέσιµο. 
 
Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη χωρίς τα 
παραπάνω έγγραφα, δεν θα συµπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 

2) « Θέση Συνοδού - Επιµελητή-ιας », Πλήρους Απασχόλησης 

Περιγραφή Θέσης Εργασίας/Καθήκοντα: 
• Υποστήριξη των φιλοξενούµενων οικογενειών στη διαχείριση θεµάτων 
καθηµερινής διαβίωσης. 

• Μέριµνα ως προς την τήρηση των κανόνων διαµονής και οµαλής συµβίωσης 
µεταξύ των φιλοξενούµενων οικογενειών στον Ξενώνα. 

• Ανάληψη ηµερήσιων ενεργειών που αφορούν την οµαλή λειτουργία του 
Ξενώνα. 

• Συνεισφορά στη ζωή και στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη 
δηµιουργία κοινοτικής υποστηρικτικής ατµόσφαιρας εντός του Ξενώνα. 

• Συνοδείες των φιλοξενούµενων οικογενειών σε Νοσοκοµεία, Υπηρεσίες, 
Φορείς και Σχολεία. 

• Υποβοήθηση των µονογονεϊκών και ευάλωτων οικογενειών σε θέµατα  όπως 
είναι η φύλαξη/φροντίδα των µικρών παιδιών κατά τη διάρκεια αναγκαστικής 
απουσίας των γονέων από το Φιλοξενείο (νοσοκοµεία, υπηρεσίες). 
 

Απαραίτητα Προσόντα: 
• Απόφοιτος/η υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
• Συναφή επαγγελµατική εµπειρία 1 έτους. 
• Γνώση Η/Υ. 

 
Επιθυµητά Προσόντα: 

• Προηγούµενη εθελοντική εργασία µε την οµάδα στόχου (αιτούντες διεθνούς 
προστασίας και πρόσφυγες).  

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
• Δίπλωµα οδήγησης. 

 
Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη: 

• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της οµάδας. 
• Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων σε καθηµερινές καταστάσεις/Ικανότητα να 
εργάζεται σε καταστάσεις πίεσης. 

• Δεξιότητες επικοινωνίας και προσαρµοστικότητα. 
 
Ώρες απασχόλησης (εβδοµαδιαίως) : 40 ώρες (8ωρο/5ηµερο). 
 
Διάρκεια Απασχόλησης: πρόσληψη για 6 µήνες µε προοπτική ανανέωσης. 
 
 
 



	

	

 
Οι ενδιαφερόµενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά µέσω email στο 
infothes@arsis.gr έως τις 09/01/2019, τα κάτωθι µε τίτλο  « 2.) Προκήρυξη για τη 
θέση Συνοδού-Επιµελητή-ιας / Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, 
Θεσσαλονίκη »: 
 

1) Βιογραφικό Σηµείωµα. 
2) Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. 

(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα 
θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συµπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης). 
 
Στη συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα κάτωθι: 

1) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
2) Φωτοαντίγραφο  τίτλου σπουδών εφόσον είναι διαθέσιµο. 

 
Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη χωρίς τα 
παραπάνω έγγραφα, δεν θα συµπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 
 

3) « Θέση Υπεύθυνου-ης Παιδικής Προστασίας », Μερικής Απασχόλησης 

Περιγραφή Θέσης Εργασίας/Καθήκοντα: 
• Οργάνωση και υλοποίηση σε καθηµερινή βάση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών 
προγραµµάτων για τα παιδιά των φιλοξενούµενων οικογενειών. 

• Διαµόρφωση σε συνεργασία µε τη διεπιστηµονική οµάδα του ατοµικού πλάνου 
δράσης για κάθε παιδί. Διαχείριση θεµάτων που προκύπτουν στα παιδιά. 

• Συνεργασία µε τη διεπιστηµονική οµάδα σε ζητήµατα που άπτονται της παιδικής 
προστασίας και αφορούν οικογένειες που φιλοξενούνται στον Ξενώνα. 

• Υποστήριξη των γονέων σε θέµατα εκπαίδευσης και παιδαγωγικής των παιδιών τους. 
• Δικτύωση µε Φορείς και Οργανώσεις, συντονισµός και  συνοδεία παιδιών ως προς 
τη συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις, δράσεις και εργαστήρια εκτός Φιλοξενείου. 

• Συγκρότηση εθελοντικών οµάδων και εποπτεία φοιτητών/ιών που πραγµατοποιούν 
την πρακτική τους άσκηση στο Φιλοξενείο στο πεδίο της ενσχόλησης µε τα παιδιά. 

Απαραίτητα Προσόντα: 
• Απόφοιτος/η Τµηµάτων Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής, 
Νηπιαγωγών,  Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 

• Συναφή επαγγελµατική εµπειρία 3 ετών. 
• Άριστη γνώση Η/Υ. 
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 
 
 
 
 



	

	

 
Επιθυµητά Προσόντα: 

• Προηγούµενη απασχόληση/ ή και εθελοντική εργασία µε την οµάδα στόχου 
(αιτούντες διεθνούς προστασίας και πρόσφυγες).  

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου µε το αντικείµενο της 
Θέσης. 
 

Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη: 
• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της οµάδας. 
• Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων σε καθηµερινές καταστάσεις/Ικανότητα να 
εργάζεται σε καταστάσεις πίεσης. 

• Δεξιότητες επικοινωνίας και προσαρµοστικότητα. 
 
Ώρες απασχόλησης (εβδοµαδιαίως) : 30 ώρες (6ωρο/5ηµερο). 
 
Διάρκεια Απασχόλησης: πρόσληψη για 6 µήνες µε προοπτική ανανέωσης. 
 
Οι ενδιαφερόµενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά µέσω email στο 
infothes@arsis.gr έως τις 09/01/2019, τα κάτωθι µε τίτλο  « 3.) Προκήρυξη για τη 
θέση Υπεύθυνου-ης Παιδικής Προστασίας / Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων 
Άσυλο, Θεσσαλονίκη »: 
 

1) Βιογραφικό Σηµείωµα. 
2) Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. 

(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα 
θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συµπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης). 
 
Στη συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα κάτωθι: 

1) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
2) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. 
3) Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος (όπου απατείται).  

Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη χωρίς τα 
παραπάνω έγγραφα, δεν θα συµπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
Οι υποψήφιοι/ιες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες για τις παραπάνω θέσεις θα κληθούν 
σε συνέντευξη (δεύτερη φάση αξιολόγησης). 
 
 
Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση µε βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και 
µε βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί 
απόλυτη εµπιστευτικότητα. 
 
 
 
 
 
*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδοµένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της µελλοντικής 
επαγγελµατικής συνεργασίας µας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές του Νόµου 2472 /97 περί προστασίας του 
ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του 
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 
κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο 
ως άνω νόµος ορίζει.	

                                         

 


