
 
 

ΈΡΓΟ: INTERVENTION IN ISLANDS & MENTORSHIP 

 

• Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Συντονιστή στην Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 
ΣΑΜΟΣ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ).  

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση Κοινωνικών Επιστημών 
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται 
- Προηγούμενη εμπειρία με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
- Προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις συντονισμού ομάδων 
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
- Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης (Επιθυμητό) 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις (Επιθυμητό) 
- Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς 

ή/και ΜΚΟ (Επιθυμητό) 
Ο ρόλος του Συντονιστή καλύπτει μεταξύ άλλων: 

- Συντονισμός της ομάδας έργου 
- Εκπροσώπηση και δικτύωση με φορείς που δραστηριοποιούνται στην  ευρύτερη 

κοινότητα με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου 
- Διοικητική οργάνωση και οικονομική παρακολούθηση δαπανών έργου 
- Ενημέρωση της διαχειριστικής ομάδας του προγράμματος για τη πορεία λειτουργίας 

του έργου  
 

• Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Κοινωνικού Επιστήμονα (Case Worker) στην Σάμο 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΣΑΜΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ).  

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

- Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνικής Εργασίας, 
Κοινωνιολογία, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας)   

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται 
- Προηγούμενη εμπειρία με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
- Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
- Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών (Επιθυμητό) 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις (Επιθυμητό) 
- Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή 

και ΜΚΟ (Επιθυμητό) 
Ο ρόλος του Κοινωνικού Επιστήμονα (Case Worker) καλύπτει μεταξύ άλλων: 

- Εντοπισμός παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο  
- Διαχείριση υποθέσεων (case management) και παρέμβαση 
- Λήψη παραπομπών για διερεύνηση και κοινωνική υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες 
- Σχεδιασμός πλάνων διαχείρισης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού 

 

• Δύο (2) συνεργάτες για τις θέσεις των Παιδαγωγών στην Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 
ΣΑΜΟΣ_ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ).  



 
Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

- Πτυχίο ΑΕΙ σε Επιστήμες της Αγωγής 
- Προηγούμενη εμπειρία με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
- Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
- Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών (Επιθυμητό) 
- Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις (Επιθυμητό) 
- Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή 

και ΜΚΟ (Επιθυμητό) 
Ο ρόλος του Παιδαγωγού καλύπτει μεταξύ άλλων: 

- Σχεδιασμό και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών 
- Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και συμμετοχή στην κατάρτιση 

ενός ατομικού πλάνου δράσης 
 
 
 

• Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Διερμηνέα στην Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 
ΣΑΜΟΣ_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ).  

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

- 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας 
- Άριστη γνώση Αραβικών 
- Άριστη γνώση Γαλλικών 

Ο ρόλος του Διερμηνέα καλύπτει μεταξύ άλλων: 
- Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας, σε γλώσσα, που κατανοεί το 

κάθε παιδί ή/και οι συγγενείς του, μεταξύ της ομάδας στόχου και του επιστημονικού 
προσωπικού 

- Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη αναγκών και διαχείριση των 
αιτημάτων της ομάδας στόχου 
 
 
 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 16/03/2018 προς: hr@praksis.gr.   

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την 
οποία επιθυμούν να συνεργαστούν. 
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