Αθήνα, 17/09/2020

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16 ετών της
ΜΕΤΑδρασης» με κωδικό ΟΠΣ 5070484. Το ανωτέρω έργο συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Μετανάστευσης και Ένταξης.
Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσει η ΜΕΤΑδραση είναι οι ακόλουθες:
Κ.Θ.

Αριθμός
Θέσεων

Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση
αναγκαιότητας πρόσληψης

Σχέση Απασχόλησης

1

1

Κοινωνικός Φροντιστής –
Θεσσαλονίκη

Σύμβαση ορισμένου χρόνου (πλήρους
απασχόλησης)

1

1

Κοινωνικός Φροντιστής –
Θεσσαλονίκη

Σύμβαση ορισμένου χρόνου (μερικής
απασχόλησης)

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Θεσσαλονίκη, σε Εποπτευόμενα Διαμερίσματα
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η λειτουργία των οποίων χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου
«Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16
ετών της ΜΕΤΑδρασης» με κωδικό ΟΠΣ 5070484.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ (πλήρους και μερικής
απασχόλησης)
-

Καλή γνώση Αγγλικών.

-

Προϋπηρεσία στην φροντίδα ανηλίκων
τουλάχιστον 1 έτους.

-

Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε
ομάδα.

-

Δυνατότητα βραδινής εργασίας

-

Γνώση Αραβικών, Γαλλικών, Φαρσί/Νταρί.

-

Συνεκτιμάται προηγούμενη εμπειρία στο
προσφυγικό.

-

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης (κάτοχος Ι.Χ.).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

-

Καθημερινή φροντίδα των ασυνόδευτων ανήλικων,
συνδρομή στην προσωπική τους υγιεινή και
διασφάλιση της προστασίας τους.

-

Οργάνωση
ιατρικών
επισκέψεων
και
πραγματοποίηση συνοδείας, εφόσον χρειάζεται.

-

Συντονισμός καθημερινών δραστηριοτήτων των
ασυνόδευτων ανηλίκων.

-

Παρακολούθηση της ψυχικής και σωματικής
υγείας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

-

Επίβλεψη της τήρησης από τους ανηλίκους των
κανονισμών του συμφωνητικού διαμονής, καθώς
και ενημέρωση και σύσταση στους ανηλίκους όταν
προβαίνουν σε πράξεις που αντιβαίνουν σε αυτόν.

-

Εποπτεία της παρουσίας των ανηλίκων στο
διαμέρισμα κατά τις νυχτερινές ώρες.

-

Τακτικός έλεγχος των χώρων του διαμερίσματος
και επιβεβαίωση πως οι ανήλικοι μεριμνούν για
την καλή κατάστασή του, καθώς και ότι δεν
υπάρχουν φθορές, καταστροφές και ελλείψεις.

-

Ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις
δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων.

-

Παροχή συνδρομής και κατευθυντήριων οδηγιών
στους ανηλίκους, ως προς την διεκπεραίωση
ζητημάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία
του
διαμερίσματος
και
συνύπαρξη
των
φιλοξενούμενων.

και

Τρόπος Υποβολής
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του
φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 17η Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω e-mail στο
hr@metadrasi.org ή ταχυδρομικώς/ιδιόχειρα στην ταχυδρομική διεύθυνση: «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ» (Τμήμα
Προσωπικού), 25ης Μαρτίου 7, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής, έως τις 01/10/2020, με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Δηλώνοντας την προτίμηση τους ως προς την απασχόληση Πλήρους ή
μερική».
Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους. Σε
περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.
3. Φωτοαντίγραφα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ.
Σε περίπτωση επιλογής, ο υποψήφιος πρέπει να τα προσκομίσει εντός 10 ημερών.
Κριτήρια Κατάταξης
Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα απαραίτητα ( υποχρεωτικά ) προσόντα πρόσληψης για τη θέση
επιλογής, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του και τη διαδικασία
συνέντευξης. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω
κριτηρίων.
Κριτήρια

Βαθμός

Τυπικά Προσόντα

30%

Συνέντευξη – Γενική Εντύπωση

30%

Εργασιακή Εμπειρία - Προϋπηρεσία

20%

Συνάφεια με το αντικείμενο

10%

Επιπλέον προσόντα των απαιτούμενων

10%

Σύνολο

100%

Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης
Το προσωπικό που θα προσληφθεί για τις ακόλουθες θέσεις :
Κ.Θ.

Αριθμός
Θέσεων

1

2

Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση
αναγκαιότητας πρόσληψης
Κοινωνικός Φροντιστής –
Θεσσαλονίκη

Σχέση Απασχόλησης

Σύμβαση ορισμένου Χρόνου ( Πλήρους και
Μερικής απασχόλησης)

Θα συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για ένα μήνα, η οποία δύναται να
ανανεωθεί.

