ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί τον Ξενώνα
ΕΣΤΙΑ ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στον Άγιο Δηµήτριο Αττικής.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Παρέχονται υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες µέσω της λειτουργίας του
Ξενώνα ΕΣΤΙΑ υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων ασυνόδευτων ανηλίκων σε
κτίριο της Αποστολής. Επιπροσθέτως, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και
συµβουλευτική ως προς την κοινωνική ένταξη των ανηλίκων, δηµιουργική
απασχόληση, πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα µέσω του Κοινωνικού Ιατρείου της
Αποστολής, καθώς και εκπαίδευση για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας
και του ελληνικού πολιτισµού. Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι
απασχολούνται σε µια ευρεία γκάµα αθλητικών, πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διασφαλίζονται µέσω των
συνεργασιών της Αποστολής και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών µε φορείς της
τοπικής κοινωνίας.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με σκοπό την επαρκή στελέχωση του Ξενώνα, η Διοίκηση της αµκε Αποστολή
καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους για µια (1) θέση
Επιστηµονικού Προσωπικού ειδικότητας «Ψυχολόγος».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ψυχολόγος
Απαιτούµενα προσόντα:
1) Δίπλωµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ελληνικού ΑΕΙ
ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της αλλοδαπής
2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την Ελληνική Επικράτεια

3) Επιθυµητή η γνώση στη χορήγηση διαγνωστικών εργαλείων
4) Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους µε την οµάδα
στόχου
5) Επιθυµητές οι συστατικές επιστολές
6) Πιστοποιηµένη
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7) Επιθυµητή η πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο
φορέα πιστοποίησης
Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης µε βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους,
το ενδιαφέρον για το αντικείµενο, την άνεση και ευχέρεια ενασχόλησης µε
πρόσφυγες και ιδιαίτερα ανήλικους, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την
ευθυκρισία και την διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σηµαντικά
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επικαιροποίηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των υποψηφίων µέσω της
συµµετοχής τους σε συνέδρια, σε συνεχιζόµενη κατάρτιση κά.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
√ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πρέπει να απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο
που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 28 του
Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
√ Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες
συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της
στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική
υπηρεσία.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
1. Συνοδευτικό σηµείωµα (επιστολή) στο οποίο να αναφέρεται η αιτούµενη
θέση
2. Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου,
διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των
αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην
διαδικασία επιλογής προσωπικού της αµκε Αποστολή, αναρτηµένη στην
ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr. Επιµέρους δικαιολογητικά θα
υποβληθούν όταν ζητηθούν από την αµκε Αποστολή.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο
µέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 15 ηµέρες τουλάχιστον. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα
µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 21η
Φεβρουαρίου 2017. Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται στην διεύθυνση της
αµκε Αποστολή, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα υπ’ όψιν κου Ν.
Κατσιάρα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή στο fax:
210 9246740.

