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Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό, έναν (1) Δικηγόρο και έναν (1) 

Φροντιστή για το νησί της Σάμου στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND 

ASYLUM SEEKERS IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, συστατικές επιστολές και αντίγραφα τίτλων σπουδών  έως  τις 22/07/2019.  

✓ 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. 

 

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 88 25 987 
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Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα Συνεκτιμώμενα προσόντα 

Κοινωνικός 
Λειτουργός 

• Λήψη κοινωνικού ιστορικού και οργάνωση ατομικού 
φακέλου. 

• Εκτίμηση και διάγνωση αναγκών και αιτημάτων. 
• Κατάρτιση ατομικού υποστηρικτικού πλάνου 

δράσης. 

• Ατομική και ομαδική υποστήριξη φιλοξενουμένων. 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή υποστηρικτικών / 
ενδυναμωτικών δράσεων. 

• Παραπομπές σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
φορείς. 

• Διασυνδετική εργασία με άλλα τμήματα της 
οργάνωσης ή φορείς της κοινότητας 

• Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο 

πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας 

• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης 
και  ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα 
οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές 
καταστάσεις κρίσης 

• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό 
καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των 
προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

• Οργανωτικές ικανότητες 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
(προτιμητέα γνώση γαλλικών). 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών.  

• Εμπειρία σε θέματα 
μεταναστών/ προσφύγων 
και  ευάλωτων ομάδων. 

• Εθελοντική δράση ή 
συμμετοχή σε 
πρωτοβουλίες πολιτών 
και συλλογικότητες 
κοινωνικής δράσης. 

• Δίπλωμα Οδήγησης. 
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Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα Συνεκτιμώμενα προσόντα 

Δικηγόρος 

• Παρέχει νομική συμβουλευτική επί των 

υποθέσεων των φιλοξενουμένων, και ειδικότερα 

κάθε απαραίτητη νομική υποστήριξη στο πλαίσιο 

της διαδικασίας ασύλου και της τακτοποίησης 

του καθεστώτος διαμονής (προ-καταγραφή, 

καταγραφή, παράσταση κατά τη συνέντευξη, 

παραλαβή αποφάσεων, σύνταξη και κατάθεση 

προσφυγής κλπ). 

• Επιδιώκει συνεργασίες με υπηρεσίες εκτός 

δομής, όταν αυτές μπορούν να συνδράμουν στην 

κάλυψη των αναγκών των φιλοξενουμένων. 

• Τηρεί και ενημερώνει το φάκελο με το νομικό 

ιστορικό του κάθε φιλοξενούμενου. 

• Παρέχει νομική συμβουλευτική και κατά 

περίπτωση αντιμετώπιση άλλων νομικών 

αιτημάτων των φιλοξενουμένων. 

• Κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

δεσμεύονται ειδικότερα από τον Κώδικα 

Δεοντολογίας Δικηγόρων. 

• Αναφέρεται στον Τοπικό Συντονιστή του νησιού. 

• Συμμετέχει στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων 

προς τους φορείς χρηματοδότησης με την 

έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

• Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες 

προσωπικού, στις διεπιστημονικές ομάδες, τις 

εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει 

απαραίτητες η Οργάνωση. 

• Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής 

• Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 

• Εγγραφή σε οικείο Δικηγορικό Σύλλογο 

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην νομική 
υποστήριξη αιτούντων διεθνούς 
προστασίας 

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και εργασίας σε ομάδες 

• Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας και 
υπό συνθήκες πίεσης. 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
(προτιμητέα γνώση γαλλικών ή 
γερμανικών). 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

 

• Προηγούμενη 
απασχόληση στο 
μεταναστευτικό / 
προσφυγικό και 
εμπειρία με ευάλωτες 
ομάδες 

• Εθελοντική εργασία. 
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Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Επιθυμητά προσόντα Συνεκτιμώμενα προσόντα 

Φροντιστής 

• Φροντίδα της καθημερινής διαβίωσης και της 
κάλυψης των αναγκών των φιλοξενουμένων 

• Διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν 
κατά τη διαμονή των εξυπηρετούμενων  

• Έλεγχος για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων, 
προσθηκών, αποκατάσταση βλαβών και 
συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της 
Οργάνωσης για την διευθέτηση αυτών 

• Διεκπεραίωση διαδικασιών σε επιχειρήσεις κοινής 
ωφελείας 

• Επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων 
 

• Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

• Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

• Ικανότητες Διαπραγμάτευσης 
• Ικανότητα Επίλυσης προβλημάτων 

• Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες 
υπηρεσίες  

• Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
• Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

• Δίπλωμα οδήγησης 

• Δεύτερη Ξένη Γλώσσα 

• Προηγούμενη Εργασιακή ή 
Εθελοντική Εμπειρία 

• Γνώση Αραβικών/ Φαρσί θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

• Δυνατότητα απλών τεχνικών 
εργασιών (ηλεκτρολογικά, 
υδραυλικά κ.λπ.) 

• Προηγούμενη απασχόληση 
στο μεταναστευτικό/ 
προσφυγικό  και εμπειρία με 
ευάλωτες ομάδες 

 

 


