
				            
 
                                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                       ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPIEDU INTERP)* 
 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία µε την 
UNICEF και τον οργανισµό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης 
δράσεων µη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά προσφύγων που διαβιούν σε δοµές 
φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο, προκηρύσσει θέσεις Διερµηνέων 
Αραβικών/Φαρσί µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. 
  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:  
 

Διερµηνέας 
 

1. Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Άριστη προφορική και γραπτή γνώση Αραβικών/Φαρσί. 

2. Γλώσσες 
Πολύ καλή γνώση Ελληνικών.  
Θα συνεκτιµηθεί επίσης η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2) 

3. Προϋπηρεσία  
Θα συνεκτιµηθεί προϋπηρεσία στην διερµηνεία των εν λόγω γλωσσών 
(είτε Αραβικών ή Φαρσί). 

4. Πιστοποίηση 
Θα συνεκτιµηθεί η κατοχή πιστοποίησης στη Διερµηνεία 
Αραβικών/Φαρσί. 

5. Συστατικές Επιστολές 
Θα συνεκτιµηθούν συστατικές επιστολές από προηγούµενους εργοδότες . 

6. Ικανότητα συνεργασίας µε διαπολιτισµικές οµάδες  
 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ  
 
1. Συνοδευτικό σηµείωµα στο οποίο να επισηµαίνεται επακριβώς η αιτούµενη 
θέση  
 
2. Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση 
κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.  
 



 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:  
1. Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου Οκτωβρίου 2016 θα ανοίξουν οι φάκελοι των 
υποψηφίων.  
2. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 
αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr  
3. Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί το όνοµα του/ης 
επιτυχόντος/ούσας.  
 
Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την αµκε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο 
µέσω της ιστοσελίδας του φορέα καθώς και σε έντυπο εθνικής και τοπικής 
εµβέλειας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις 
23 Οκτωβρίου 2016. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε το συνοδευτικό σηµείωµα, 
θα γίνεται στην διεύθυνση της ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
n.katsiaras@mkoapostoli.gr.  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ 

1. Υπηρεσίες διερµηνείας  

2. Συνοδεία των παιδιών σε εκπαιδευτικές εκδροµές (επισκέψεις σε µουσεία και 
συναφείς χώρους) και των γονιών όταν αυτό απαιτηθεί  

 

 
*Η Πρόσκληση τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης του προγράµµατος 
εκπαίδευσης 

 

 


