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ΑΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΔΩΝ  
Σαρ. Γ/λζε : ΛΔΟΝΣΟ ΟΦΟΤ 26 
Σαρ. Κώδηθαο :54625 
Πιεξνθνξίεο: Κνπηνύδεο Ισάλλεο 
Σειέθσλν : 2310526150 
Fax :           2310526150 

       Θεζζαλονίκη, 11/9/2018 
Απ. Ππωη.  9997 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Η ΑΡΙ – Κοινωνική Οπγάνωζη Τποζηήπιξηρ Νέων, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ “YN-
Άνθπωπορ”, κε θσδηθό ΟΠ 5010492, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν), κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 
ππνζηήξημεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε απνθπιαθηζκέλσλ – θπιαθηζκέλσλ, αζηέγσλ θαη 
αλζξώπσλ πνπ δηαβηνύλ ζε ζπλζήθεο απόιπηεο θηώρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο πξνθεξύζζεη ηηο παξαθάησ ζέζεηο: 
 

 κία (1) λέα ζέζε πληνληζηή (Κσδ. Α001) 
 κία (1) λέα ζέζε Κνηλσληθνύ Δπηζηήκνλα (Κσδ. Α002) 
 κία (1) λέα ζέζε Γξακκαηέα - Βνεζεηηθνύ (Κσδ. Α003) 
 κία (1) λέα ζέζε Δπαγγεικαηηθνύ πκβνύινπ (Κσδ. Α004) 
 κία (1) λέα ζέζε Φνξνηερληθνύ πκβνύινπ (Κσδ. Α005) 
 κία (1) λέα ζέζε Κνηλσληθνύ Δπηζηήκνλα - Δπηζθέπηε Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο 

(Κσδ. Α006) 
 κία (1) λέα ζέζε Φπρνιόγνπ (Κσδ. Α007) 

 
Όιεο νη παξαπάλσ ζέζεηο είλαη πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη δηάξθεηαο 3 κελώλ, κε 
δπλαηόηεηα αλαλέσζεο έσο 24 κήλεο. 
 
ςνηονιζηήρ (Κωδ. Α001) 
 
Απαπαίηηηα πποζόνηα: 
 
• Πηπρίν ΑΔΙ / ΣΔΙ ζε θνηλσληθέο επηζηήκεο (Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Κνηλσληνινγία, 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Φπρνινγίαο)  
• Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη από ην βαζηθό πηπρίν 
• Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 
• Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ ζηνλ ζπληνληζκό 

θαη δηαρείξηζε Δζληθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ζηελ παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ  πξνο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο   

• Γλώζε ηνπ ράξηε ησλ ππεξεζηώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο 
• Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 
• Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα 

εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα 
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νξγάλσζεο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 
θξίζεο, εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο ζηελ επηθνηλσλία κε 
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο θνξείο 

• Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
 

Δπιθςμηηά πποζόνηα: 
 

• Δζεινληηθή εξγαζία 
• Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 

 
Πεπιγπαθή καθηκόνηων: 
 

• Τπεύζπλνο γηα  ην ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ αλάκεζα ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο θαη ηε 
δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ έξγνπ  

• Τπεύζπλνο γηα ηελ νξζή πινπνίεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
έξγνπ, ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ 
δεκνζηόηεηαο. 

• ύληαμε θαη θαηάζεζε ησλ εθζέζεσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ ζηελ 
δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ έξγνπ 

• Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε εμππεξεηνύκελνπο  
• ύληαμε ηζηνξηθώλ – αλαθνξώλ 
• Δπίβιεςε όισλ ησλ ηζηνξηθώλ ησλ εμππεξεηνύκελσλ θαη αηηνύλησλ ηελ Τπεξεζία 
• Τπεύζπλνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αξρείνπ πινπνίεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ 

θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ από όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζε αζθαιέο 
κέξνο 

• Σελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ πξνζσπηθνύ γηα ην ζρεδηαζκό παξεκβάζεσλ θαη ηελ 
επνπηεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

• πκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 
έξγνπ 

• Σελ επζύλε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ηεο νκάδαο θαη ηελ κέξηκλα γηα ηελ 
θάιπςε απηώλ. 

 
Ώξεο απαζρόιεζεο (εβδνκαδηαίσο): 40 
 
Κοινωνικόρ Δπιζηήμοναρ (Κωδ. Α002) 
 
Απαπαίηηηα πποζόνηα: 
 
• Πηπρίν ΑΔΙ / ΣΔΙ ζε θνηλσληθέο επηζηήκεο (Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Κνηλσληνινγία, 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Φπρνινγίαο) 
• Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη από ην βαζηθό πηπρίν 
• Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζε ππεξεζίεο πξνο 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο γεληθόηεξα ή ησλ αζηέγσλ εηδηθόηεξα θαη ζηελ αλάπηπμε 
ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο 

• Γλώζε ηνπ ράξηε ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο 
Θεζζαινλίθεο 

• Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο, 
• Δκπεηξία ζηελ επηθνηλσλία θαη δηακεζνιάβεζε κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο 
• Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο 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 δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο, 

• Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
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Δπιθςμηηά πποζόνηα: 
 
• Άδεηα νδήγεζεο Ι.Υ απηνθηλήηνπ 
• Δζεινληηθή εξγαζία 
• Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 
• Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 

 
Πεπιγπαθή καθηκόνηων: 
 
• Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 
• Λήςε Κνηλσληθνύ Ιζηνξηθνύ 
• Σήξεζε αξρείνπ (θνηλσληθά ηζηνξηθά, έληππα αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, 

αλαθνξέο) 
• Γηαζύλδεζε θαη παξαπνκπή ζε ππεξεζίεο θαη δνκέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εμππεξεηνύκελσλ  
• Κνηλσληθή έξεπλα 
• πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία δξάζεσλ κε ζηόρν ηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

ηνπηθή θνηλόηεηα 
 
 Ώξεο απαζρόιεζεο (εβδνκαδηαίσο): 40 
 
 
Γπαμμαηέαρ – Βοηθηηικόρ (Κωδ. Α003) 
 
 
Απαπαίηηηα πποζόνηα:  
 

• Πηπρίν ΑΔΙ ή ΣΔΙ, θαηά πξνηίκεζε ζηηο Γηνηθεηηθέο, Οηθνλνκηθέο ή Κνηλσληθέο 
Δπηζηήκεο 

• Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο 
• Γλώζε νξγάλσζεο αξρείνπ θαη αιιεινγξαθίαο 
• Ιθαλόηεηα ζύληαμεο επηζηνιώλ θαη ζπγγξαθήο εγγξάθσλ 
• Οξγαλσηηθέο δεμηόηεηεο θαη δπλαηόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 
• Eπηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο 
• Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηώλ 
• Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
• Πνιύ θαιή γλώζε αγγιηθώλ 

 
Δπιθςμηηά πποζόνηα: 

 
• Δζεινληηθή εξγαζία 
• Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 
• Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 

 
 
Πεπιγπαθή καθηκόνηων: 

 

• Τπνδνρή εμππεξεηνύκελσλ 
• Γεληθή γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε  
• ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ελεξγεηώλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπιινγήο εηδώλ άκεζεο 

αλάγθεο 
• Πξνγξακκαηηζκόο ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ ζπκβνύισλ κε ηνπο εμππεξεηνύκελνπο ηνπ 

έξγνπ 
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• Δλεξγεί σο ζεκείν επαθήο γηα όινπο ηνπο ππαιιήινπο, παξέρνληαο δηνηθεηηθή 
ππνζηήξημε θαη δηαρεηξηδόκελνο/ε ηα εξσηήκαηά ηνπο 

• Γηαηεξεί θαη ελεκεξώλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ 
• Οξγαλώλεη ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ζην έξγν 
• Απαληά ζε θαζεκεξηλέο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη από ην πξνζσπηθό ή ηξίηνπο 
• Οξγαλώλεη θαη δηαηεξεί εκεξνιόγην ησλ ζπλαληήζεσλ ηόζν ησλ εξγαδνκέλσλ όζν θαη 

ησλ εμππεξεηνύκελσλ 
• Γηαλέκεη, νξγαλώλεη θαη απνζεθεύεη ηελ αιιεινγξαθία 
• Πξνγξακκαηίδεη θαη νξγαλώλεη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δξάζεηο 
• πγθεληξώλεη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα  
• Γηαρεηξίδεηαη ηα αλαιώζηκα γξαθείνπ  
 
 
Ώξεο απαζρόιεζεο (εβδνκαδηαίσο):40 

 
Δπαγγελμαηικόρ ςμβούλορ (Κωδ. Α004) 
 
Απαπαίηηηα πποζόνηα: 
 

 Πηπρίν ΑΔΙ / ΣΔΙ ζε θνηλσληθέο επηζηήκεο (Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Κνηλσληνινγία, 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Φπρνινγίαο)  

 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη από ην βαζηθό 
πηπρίν 

 Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζε ππεξεζίεο  
εξγαζηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο πξνο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο  

 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα 

εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα 
νξγάλσζεο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 
θξίζεο, εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο ζηελ επηθνηλσλία κε 
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο θνξείο 

 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
 
Δπιθςμηηά πποζόνηα: 
 

 Άδεηα νδήγεζεο I.X απηνθηλήηνπ 
 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 
 Δζεινληηθή εξγαζία 
 Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 

 

Πεπιγπαθή καθηκόνηων: 
 

• Δξγαζηαθή πκβνπιεπηηθή 
• Σήξεζε αξρείνπ (θνηλσληθά ηζηνξηθά, έληππα αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, 

αλαθνξέο) 
• Δπηθνηλσλία κε πηζαλνύο εξγνδόηεο 
• Δπηθνηλσλία κε ζπλεξγαδόκελνπο εξγνδόηεο 
• Δπηθνηλσλία θαη δηαζύλδεζε κε θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ 

πόιε 
• Οκάδεο ππνζηήξημεο εμππεξεηνύκελσλ  
 
Ώξεο απαζρόιεζεο (εβδνκαδηαίσο): 40 
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Φοποηεσνικόρ ςμβούλορ (Κωδ. Α005) 
 
Απαπαίηηηα πποζόνηα: 
 

 Πηπρίν ΑΔΙ Οηθνλνκηθώλ ζπνπδώλ ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 
ζπνπδώλ 

 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη από ην βαζηθό 
πηπρίν 

 Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζε ππεξεζίεο  
ζπκβνπιεπηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ινγηζηηθώλ θαη θνξνηερληθώλ ζεκάησλ 
πξνο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο  

 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα 

εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα 
νξγάλσζεο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 
θξίζεο, εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο ζηελ επηθνηλσλία κε 
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο θνξείο 

 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
 
Δπιθςμηηά πποζόνηα: 
 

 Άδεηα νδήγεζεο I.X απηνθηλήηνπ 
 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 
 Δζεινληηθή εξγαζία 
 Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 

 
Πεπιγπαθή καθηκόνηων: 
 
• πκβνπιεπηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ινγηζηηθώλ – θνξνηερληθώλ ζεκάησλ  
• Σήξεζε αξρείνπ  
• Μειέηε πεξηπηώζεσλ 
• Αλεύξεζε επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 
• Δπηζθέςεηο ζε εθνξίεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο θαη δηαζύλδεζε κε επηρεηξήζεηο 
• Δπηθνηλσλία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πόιε 
 

Ώξεο απαζρόιεζεο (εβδνκαδηαίσο): 40 
 
Κοινωνικόρ Δπιζηήμοναρ - Δπιζκέπηηρ Καηαζηημάηων Κπάηηζηρ (Κωδ. Α006) 
 
Απαπαίηηηα πποζόνηα: 
 
• Πηπρίν ΑΔΙ / ΣΔΙ ζε θνηλσληθέο επηζηήκεο (Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Κνηλσληνινγία, 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Φπρνινγίαο)  
• Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 
• Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζε ππεξεζίεο πξνο 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο γεληθόηεξα θαη  εηδηθόηεξα ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηώλ 
ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ζε θπιαθηζκέλνπο θαη απνθπιαθηζκέλνπο 

• Γλώζε ηνπ ράξηε ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο 
Θεζζαινλίθεο 

• Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο, 
• Δκπεηξία ζηελ επηθνηλσλία θαη δηακεζνιάβεζε κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο 
• Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα εξγάδεηαη 

ππό ζπλζήθεο πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα νξγάλσζεο θαη 
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επνπηείαο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θξίζεο, 
εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο, 

• Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
• Άδεηα νδήγεζεο Ι.Υ απηνθηλήηνπ 
 
Δπιθςμηηά πποζόνηα: 
 

 Δζεινληηθή εξγαζία 
 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 
 Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 

 
Πεπιγπαθή καθηκόνηων: 
 
• Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θπιαθηζκέλσλ, πξνζθάησο απνθπιαθηζκέλσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο ηόζν εληόο ησλ ζσθξνληζηηθώλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο όζν θαη 
ζην Γξαθείν Τπνδνρήο θαη Τπνζηήξημεο Απνθπιαθηζκέλσλ  

• Λήςε Κνηλσληθνύ Ιζηνξηθνύ 
• Σήξεζε αξρείνπ (θνηλσληθά ηζηνξηθά, έληππα αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, 

αλαθνξέο) 
• Γηαζύλδεζε θαη παξαπνκπή ζε ππεξεζίεο θαη δνκέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εμππεξεηνύκελσλ  
• Κνηλσληθή έξεπλα 
• πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία δξάζεσλ κε ζηόρν ηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

ηνπηθή θνηλόηεηα 
• πλεξγαζία κε θνξείο Δπαλέληαμεο Απνθπιαθηζκέλσλ θαη ηηο Κνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο 
 
Ώξεο απαζρόιεζεο (εβδνκαδηαίσο): 40 
 
Ψςσολόγορ (Κωδ. Α007) 
 
 
Απαπαίηηηα πποζόνηα: 
 

• Πηπρίν ΠΔ Φπρνινγίαο 
• Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 
• Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

ππνζηήξημε αηόκσλ εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ γεληθόηεξα ή αζηέγνπο θαη 
απνθπιαθηζκέλνπο εηδηθόηεξα 

• Γλώζε ηνπ ράξηε ησλ ππεξεζηώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο 
• Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 
• Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα 

εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα 
νξγάλσζεο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 
θξίζεο, εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο, εκπεηξία ζηελ 
επηθνηλσλία κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο θνξείο 

• Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
 
Δπιθςμηηά πποζόνηα: 
 
• Άδεηα νδήγεζεο I.X απηνθηλήηνπ 
• Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 
• Δζεινληηθή εξγαζία 
• Γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 
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Πεπιγπαθή καθηκόνηων: 
 
• πκβνπιεπηηθή  
• Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 
• Οκάδεο ππνζηήξημεο ησλ εμππεξεηνύκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
• Σήξεζε αξρείνπ (θνηλσληθά ηζηνξηθά, έληππα αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, 

αλαθνξέο) 
• Δπηθνηλσλία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πόιε 
• πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία δξάζεσλ κε ζηόρν ηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

ηνπηθή θνηλόηεηα 
 
Ώξεο απαζρόιεζεο (εβδνκαδηαίσο): 40 
 
Σπόπορ και πποθεζμία ςποβολήρ: 
 
Παξαθαινύληαη νη ππνςήθηνη λα απνζηέιινπλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο κε κία ζπλνδεπηηθή 
επηζηνιή έσο ηηο 26/09/2018, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε infothes@arsis.gr, ή κε 
ηαρπδξνκείν ζηε Γηεύζπλζε: Λένληνο νθνύ 26, Σ.Κ 54625 Θεζζαινλίθε, κε ζέκα: 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ: ηην θέζη και ηον ανηίζηοισο κωδικό. Αηηήζεηο πνπ ζα απνζηαινύλ κεηά 
ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 
Η ΑΡΙ ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ε νπνία εμεηάδεη θάζε ππνςεθηόηεηα κε βάζε 
ηα πξνζόληα πνπ δεηνύληαη γηα θάζε ζέζε, ηα νπνία απνηεινύλ θαη ηα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο ηνπ δπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαη κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηώλ, 
θαζώο επίζεο δελ ζηεξεί ην δηθαίσκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε ήδε ππάξρνλ 
πξνζσπηθό ηεο πνπ απαζρνιείηαη ζε άιια πξνγξάκκαηα/έξγα. Καηά ηελ εμέηαζε ησλ 
βηνγξαθηθώλ ζα ηεξεζεί απόιπηε εκπηζηεπηηθόηεηα. 
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, ζα αθνινπζήζεη 
πξόζθιεζε ζε ζπλέληεπμε κε όζνπο έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά βάζεη ηνπ βηνγξαθηθνύ θαη 
ησλ πξνζόλησλ πνπ απαηηνύληαη. 
 
*Σα βηνγξαθηθά θαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα δε δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα λα δηεξεπλεζεί ε πξννπηηθή ηεο κειινληηθήο 
επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο καο. Κάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ 2472 /97 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 
αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηνπ Καλνληζκνύ 
(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη θάζε ππνςήθηνο 
δηαηεξεί δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξόζβαζεο θαη αληίξξεζεο, όπσο ν σο άλσ λόκνο 
νξίδεη. 

 

Πληροφορίες: 2310 526 150 

 

 



 
       

 

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 

Α00
1 

πληνληζηήο 

 

 Τπεύζπλνο γηα  ην ζπληνληζκό 
ησλ δξάζεσλ αλάκεζα ζηνλ θνξέα 
πινπνίεζεο θαη ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή 
ηνπ έξγνπ  
 Τπεύζπλνο γηα ηελ νξζή 
πινπνίεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ 
θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ηεο 
απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο 
θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ 
δεκνζηόηεηαο. 
 ύληαμε θαη θαηάζεζε ησλ 
εθζέζεσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ ηνπ 
έξγνπ ζηελ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ 
έξγνπ 
 Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε 
εμππεξεηνύκελνπο  
 ύληαμε ηζηνξηθώλ – αλαθνξώλ 
 Δπίβιεςε όισλ ησλ ηζηνξηθώλ ησλ 
εμππεξεηνύκελσλ θαη αηηνύλησλ ηελ 
Τπεξεζία 
 Τπεύζπλνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 
αξρείνπ πινπνίεζεο θαη 
παξαθνινύζεζεο ηνπ θπζηθνύ 

 Πηπρίν ΑΔΙ / ΣΔΙ ζε θνηλσληθέο επηζηήκεο 
(Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Κνηλσληνινγία, Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο, Φπρνινγίαο)  
 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζε πεξίπησζε 
πνπ απαηηείηαη από ην βαζηθό πηπρίν 
 Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 
 Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ ζηνλ ζπληνληζκό θαη 
δηαρείξηζε Δζληθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ 
πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ζηελ παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ  πξνο εππαζείο 
θνηλσληθά νκάδεο   
 Γλώζε ηνπ ράξηε ησλ ππεξεζηώλ ηεο επξύηεξεο 
πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο 
 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο 
πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα 
νξγάλσζεο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε 
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θξίζεο, εκπεηξία ζηε 
δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο ζηελ 
επηθνηλσλία κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο 
θνξείο 
 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 

 Δζεινληηθή 
εξγαζία 
 Γλώζε 
δεύηεξεο 
μέλεο 
γιώζζαο 

 Πιήξεο 
απαζρόιεζε 

 3 κήλεο κε 
δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο έσο 
24 κήλεο 



 
       

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 

αληηθεηκέλνπ από όινπο ηνπο 
εξγαδόκελνπο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζε 
αζθαιέο κέξνο 
 Σελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ 
πξνζσπηθνύ γηα ην ζρεδηαζκό 
παξεκβάζεσλ θαη ηελ επνπηεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ 
 πκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο 
πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ 
παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ 
 Σελ επζύλε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 
αλαγθώλ ηεο νκάδαο θαη ηελ κέξηκλα 
γηα ηελ θάιπςε απηώλ. 



 
       

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 

Α00
2 

Κνηλσληθνύ  
Δπηζηήκνλα 

 Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 
 Λήςε Κνηλσληθνύ Ιζηνξηθνύ 
 Σήξεζε αξρείνπ (θνηλσληθά 

ηζηνξηθά, έληππα αηνκηθώλ θαη 
νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, αλαθνξέο) 

 Γηαζύλδεζε θαη παξαπνκπή ζε 
ππεξεζίεο θαη δνκέο αλάινγα κε 
ηηο αλάγθεο ησλ εμππεξεηνύκελσλ  

 Κνηλσληθή έξεπλα 
 πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία 

δξάζεσλ κε ζηόρν ηε δηάρπζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζηελ ηνπηθή 
θνηλόηεηα 

 

 Πηπρίν ΑΔΙ Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ  
 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,  
 Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζε ππεξεζίεο πξνο 
εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο γεληθόηεξα ή ησλ 
αζηέγσλ εηδηθόηεξα θαη ζηελ αλάπηπμε 
ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο 

 Γλώζε ηνπ ράξηε ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ 
ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο 

 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο, 
 Δκπεηξία ζηελ επηθνηλσλία θαη δηακεζνιάβεζε 

κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο 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 δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο, 

 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 

 Άδεηα 
νδήγεζεο 
Ι.Υ 
απηνθηλήη
νπ 

 Δζεινληηθ
ή εξγαζία 

 Μεηαπηπρη
αθόο 
ηίηινο 
ζπνπδώλ 

 Γλώζε 
δεύηεξεο 
μέλεο 
γιώζζαο 

 Πιήξεο 
απαζρόιεζ
ε 

 3 κήλεο κε 
δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο 
έσο 24 
κήλεο 



 
       

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 

Α00
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Γξακκαηέα - 
Βνεζεηηθνύ 

 Τπνδνρή εμππεξεηνύκελσλ 
 Γεληθή γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε  
 ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε 
ελεξγεηώλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη 
ζπιινγήο εηδώλ άκεζεο αλάγθεο 
 Πξνγξακκαηηζκόο ησλ 
ζπλαληήζεσλ ησλ ζπκβνύισλ κε 
ηνπο εμππεξεηνύκελνπο ηνπ έξγνπ 
 Δλεξγεί σο ζεκείν επαθήο γηα 
όινπο ηνπο ππαιιήινπο, παξέρνληαο 
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη 
δηαρεηξηδόκελνο/ε ηα εξσηήκαηά ηνπο 
 Γηαηεξεί θαη ελεκεξώλεη ηε βάζε 
δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ 
 Οξγαλώλεη ζύζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο ησλ εγγξάθσλ πνπ 
αθνξνύλ ζην έξγν 
 Απαληά ζε θαζεκεξηλέο εξσηήζεηο 
πνπ ηίζεληαη από ην πξνζσπηθό ή 
ηξίηνπο 
 Οξγαλώλεη θαη δηαηεξεί 
εκεξνιόγην ησλ ζπλαληήζεσλ ηόζν 
ησλ εξγαδνκέλσλ όζν θαη ησλ 
εμππεξεηνύκελσλ 
 Γηαλέκεη, νξγαλώλεη θαη 
απνζεθεύεη ηελ αιιεινγξαθία 
 Πξνγξακκαηίδεη θαη νξγαλώλεη 

 Πηπρίν ΑΔΙ ή ΣΔΙ, θαηά πξνηίκεζε ζηηο 
Γηνηθεηηθέο, Οηθνλνκηθέο ή Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 
 Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 
δηνηθεηηθέο εξγαζίεο 
 Γλώζε νξγάλσζεο αξρείνπ θαη αιιεινγξαθίαο 
 Ιθαλόηεηα ζύληαμεο επηζηνιώλ θαη ζπγγξαθήο 
εγγξάθσλ 
 Οξγαλσηηθέο δεμηόηεηεο θαη δπλαηόηεηα επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ 
 Eπηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
ηεο νκάδαο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ 
 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
 Πνιύ θαιή γλώζε αγγιηθώλ 

 Δζεινληηθή 
εξγαζία 
 Γλώζε 
δεύηεξεο μέλεο 
γιώζζαο 

Μεηαπη
πρηαθόο 
ηίηινο 
ζπνπδ
ώλ 

 Πιήξεο 
απαζρόιεζε 

 3 κήλεο κε 
δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο έσο 
24 κήλεο 



 
       

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δξάζεηο 
 πγθεληξώλεη ζηαηηζηηθά 
δεδνκέλα  
 Γηαρεηξίδεηαη ηα αλαιώζηκα 
γξαθείνπ  



 
       

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 

Α00
4 

Δπαγγεικαηη
θόο 

πκβνύινπ 

 Δξγαζηαθή πκβνπιεπηηθή 
 Σήξεζε αξρείνπ (θνηλσληθά 
ηζηνξηθά, έληππα αηνκηθώλ θαη 
νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, αλαθνξέο) 
 Δπηθνηλσλία κε πηζαλνύο 
εξγνδόηεο 
 Δπηθνηλσλία κε ζπλεξγαδόκελνπο 
εξγνδόηεο 
 Δπηθνηλσλία θαη δηαζύλδεζε κε 
θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πόιε 

Οκάδεο ππνζηήξημεο 
εμππεξεηνύκελσλ  

 Πηπρίν ΑΔΙ / ΣΔΙ ζε θνηλσληθέο επηζηήκεο 
(Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Κνηλσληνινγία, Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο, Φπρνινγίαο)  
 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζε πεξίπησζε 
πνπ απαηηείηαη από ην βαζηθό πηπρίν 
 Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζε ππεξεζίεο  εξγαζηαθήο 
ζπκβνπιεπηηθήο πξνο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο  
 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο 
πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα 
νξγάλσζεο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε 
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θξίζεο, εκπεηξία ζηε 
δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο ζηελ 
επηθνηλσλία κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο 
θνξείο 
 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 

 Άδεηα 
νδήγεζεο I.X 
απηνθηλήηνπ 
 Μεηαπηπρηαθ
όο ηίηινο 
ζπνπδώλ 
 Δζεινληηθή 
εξγαζία 
 Γλώζε 
δεύηεξεο 
μέλεο 
γιώζζαο 

 Πιήξεο 
απαζρόιεζε 
 3 κήλεο κε 
δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο έσο 
24 κήλεο 



 
       

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 
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Δξγαζηαθόο 
/Φνξνηερληθό
ο ύκβνπινο 

 πκβνπιεπηηθή 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ινγηζηηθώλ – 
θνξνηερληθώλ ζεκάησλ  
 Σήξεζε αξρείνπ  
 Μειέηε πεξηπηώζεσλ 
 Αλεύξεζε επηδνηνύκελσλ 
πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 Δπηζθέςεηο ζε εθνξίεο θαη άιιεο 
επηρεηξήζεηο θαη δηαζύλδεζε κε 
επηρεηξήζεηο 
 Δπηθνηλσλία κε θνξείο θαη 
ππεξεζίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζηελ πόιε 

 Πηπρίν ΑΔΙ Οηθνλνκηθώλ ζπνπδώλ ή Λνγηζηηθήο 
θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπνπδώλ 
 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ζε πεξίπησζε 
πνπ απαηηείηαη από ην βαζηθό πηπρίν 
 Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζε ππεξεζίεο  
ζπκβνπιεπηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ινγηζηηθώλ θαη 
θνξνηερληθώλ ζεκάησλ πξνο εππαζείο θνηλσληθέο 
νκάδεο  
 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο 
πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα 
νξγάλσζεο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε 
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θξίζεο, εκπεηξία ζηε 
δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο ζηελ 
επηθνηλσλία κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο 
θνξείο 
 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 

 Άδεηα 
νδήγεζεο I.X 
απηνθηλήηνπ 
 Μεηαπηπρηαθ
όο ηίηινο 
ζπνπδώλ 
 Δζεινληηθή 
εξγαζία 

Γλώζε 
δεύηεξ
εο 
μέλεο 
γιώζζ
αο 

 Πιήξεο 
απαζρόιεζε 
 3 κήλεο κε 
δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο έσο 
24 κήλεο 



 
       

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 
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Κνηλσληθόο 
Δπηζηήκνλαο 
- Δπηζθέπηεο 
Καηαζηεκάη

σλ Κξάηεζεο 

 Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 
θπιαθηζκέλσλ, πξνζθάησο 
απνθπιαθηζκέλσλ θαη ησλ 
νηθνγελεηώλ ηνπο ηόζν εληόο ησλ 
ζσθξνληζηηθώλ θαηαζηεκάησλ 
θξάηεζεο όζν θαη ζην Γξαθείν 
Τπνδνρήο θαη Τπνζηήξημεο 
Απνθπιαθηζκέλσλ  
 Λήςε Κνηλσληθνύ Ιζηνξηθνύ 
 Σήξεζε αξρείνπ (θνηλσληθά 
ηζηνξηθά, έληππα αηνκηθώλ θαη 
νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, αλαθνξέο) 
 Γηαζύλδεζε θαη παξαπνκπή ζε 
ππεξεζίεο θαη δνκέο αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ησλ εμππεξεηνύκελσλ  
 Κνηλσληθή έξεπλα 
 πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία 
δξάζεσλ κε ζηόρν ηε δηάρπζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζηελ ηνπηθή 
θνηλόηεηα 
 πλεξγαζία κε θνξείο 
Δπαλέληαμεο Απνθπιαθηζκέλσλ θαη 
ηηο Κνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ 
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο 

 Πηπρίν ΑΔΙ / ΣΔΙ ζε θνηλσληθέο επηζηήκεο 
(Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Κνηλσληνινγία, Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο, Φπρνινγίαο)  
 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 
 Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζε ππεξεζίεο πξνο εππαζείο 
θνηλσληθέο νκάδεο γεληθόηεξα θαη  εηδηθόηεξα ζηελ 
αλάπηπμε ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη 
ππνζηήξημεο ζε θπιαθηζκέλνπο θαη 
απνθπιαθηζκέλνπο 
 Γλώζε ηνπ ράξηε ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο 
 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο, 
 Δκπεηξία ζηελ επηθνηλσλία θαη δηακεζνιάβεζε κε 
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο 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 δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο, 
 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 
 Άδεηα νδήγεζεο Ι.Υ απηνθηλήηνπ 

 Δζεινληηθή 
εξγαζία 
 Μεηαπηπρηα
θόο ηίηινο 
ζπνπδώλ 

Γλώζ
ε 
δεύηε
ξεο 
μέλεο 
γιώζ
ζαο 

 Πιήξεο 
απαζρόιεζε 

 3 κήλεο κε 
δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο έσο 
24 κήλεο 



 
       

 

Α/Α 
θέζη

ρ 
Θέζη Πεπιγπαθή θέζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα 

Δπιθςμηηά 
πποζόνηα 

Καθεζηώρ και 
διάζηημα 

απαζσόληζηρ 
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Φπρνιόγνο 

 πκβνπιεπηηθή  
 Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 
 Οκάδεο ππνζηήξημεο ησλ 
εμππεξεηνύκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 Σήξεζε αξρείνπ (θνηλσληθά 
ηζηνξηθά, έληππα αηνκηθώλ θαη 
νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, αλαθνξέο) 
 Δπηθνηλσλία κε θνξείο θαη 
ππεξεζίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζηελ πόιε 

πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία 
δξάζεσλ κε ζηόρν ηε δηάρπζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 
ηνπηθή θνηλόηεηα 

 Πηπρίν ΠΔ Φπρνινγίαο 
 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 
 Πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή 
ππνζηήξημε αηόκσλ εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ 
γεληθόηεξα ή αζηέγνπο θαη απνθπιαθηζκέλνπο 
εηδηθόηεξα 
 Γλώζε ηνπ ράξηε ησλ ππεξεζηώλ ηεο επξύηεξεο 
πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο 
 Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 
 Γεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
ηεο νκάδαο. Ιθαλόηεηα λα εξγάδεηαη ππό ζπλζήθεο 
πίεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηθαλόηεηα 
νξγάλσζεο, ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε 
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θξίζεο, εκπεηξία ζηε 
δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο, εκπεηξία ζηελ 
επηθνηλσλία κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνπηθνύο 
θνξείο 
 Άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ 

 Άδεηα 
νδήγεζεο I.X 
απηνθηλήηνπ 
 Μεηαπηπρη
αθόο ηίηινο 
ζπνπδώλ 
 Δζεινληηθή 
εξγαζία 
 Γλώζε 
δεύηεξεο 
μέλεο γιώζζα 

 Πιήξεο 
απαζρόιεζε 

 3 κήλεο κε 
δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο έσο 
24 κήλεο 

 


