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Η ΑΡΙ – Κοινωνικθ Οργάνωςη Τποςτθριξησ Νέων αναζητά προςωπικό ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του Safe Zone ςτθ Θιβα, το οποίο 

λειτουργεί με τθ ςτιριξθ τθσ UNICEF και χρθματοδότθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ευρωπαϊκισ Πολιτικισ Προςταςίασ και Επιχειριςεων 

Ανκρωπιςτικισ Βοικειασ. 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να αποςτείλουν μζςω email ςτο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σθμείωμα, Συνοδευτικι 

Επιςτολι Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με τθν ζνδειξθ τθσ κζςθσ που επικυμοφν, ζωσ τθν Σρίτη 02/10/2018. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάιε αίτηςη με βάςη τα προςόντα που ζητοφνται για κάιε ιέςη και με βάςη την αρχθ των ίςων ευκαιριϊν.  

Κατά την εξέταςη των βιογραφικϊν ια τηρηιεί απόλυτη εμπιςτευτικότητα. 

Μετά την εξέταςη των βιογραφικϊν ια ακολουιθςει τηλεφωνικθ ενημέρωςη μόνο των υποψηφίων που ια κληιοφν ςε ςυνέντευξη. 

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8825 987 
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Α/Α 
ιέςησ 

Θέςη Περιγραφθ ιέςησ Απαραίτητα προςόντα υνεκτιμώμενα προςόντα Σόποσ 

1 Ψυχολόγοσ 

• Ατομικι – ομαδικι ςυμβουλευτικι και 
ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ των παιδιϊν και εφιβων 
/ αςυνόδευτων ανθλίκων. 

 Εντοπιςμόσ περιπτϊςεων ατόμων ςε κίνδυνο 

 Διατιρθςθ του αρχείου περιςτατικϊν και 
κατάρτιςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων 

 Συνεργαςία με άλλα τμιματα τθσ Οργάνωςθσ 
προκειμζνου να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ ςτισ 
περιπτϊςεισ που απαιτείται. 

 Εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ των ψυχοκοινωνικϊν 
αναγκϊν των παιδιϊν και εφιβων – 
αςυνόδευτων ανθλίκων και αναγνϊριςθ των 
περιςτατικϊν που πικανόν χριηουν ειδικισ 
αρωγισ. 

 

 Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολόγου 

 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

 Τριετισ επαγγελματικι εμπειρία 

 Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 

 Άριςτεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ 

 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ςτο πλαίςιο 
λειτουργίασ τθσ ομάδασ 

 Ικανότθτα να εργάηεται υπό ςυνκικεσ πίεςθσ και 
ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και 
εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε 
κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ. 

 Άριςτθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ 

 Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με το νομικό κακεςτϊσ των 
αιτοφντων άςυλο και των προςφφγων και τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα. 

 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

 Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

 Προθγοφμενθ απαςχόλθςθ ςτο 
μεταναςτευτικό / προςφυγικό 
και εμπειρία με ευάλωτεσ 
ομάδεσ 

 Εκελοντικι εργαςία 

 Δίπλωμα οδιγθςθσ 

 

ΘΗΒΑ 

 


