
 

 

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα "Child 

Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens" και συγκεκριμένα 

για την υποδράση SIL in Athens που υλοποιεί στην περιοχή της Αττικής. 

 

Πιο αναλυτικά : 

 

Έναν (1)  συνεργάτη  για  τη  θέση του/της PROJECT MANAGER  (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΘΕΣΗΣ: PM_SIL). 

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 
 

 Πτυχίο Κοινωνικών ή/ Νομικών Επιστημών 

 Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες. 

 Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο 

 Απαραίτητη η εμπειρία σε συντονισμό προγραμμάτων και υπηρεσιών 

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά 

που βρίσκονται σε κίνδυνο 

 Ελάχιστη διαθεσιμότητα 6 μήνες 

 

Τέσσερις (4) συνεργάτες για τις θέσεις των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΕ_SIL). 

   Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

 Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολογίας αποκλειστικά 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν 

 Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή 

παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 

 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν) 

 Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet) 
 

Δυο (2)  συνεργάτες  για  τις  θέσεις  των  Φυλάκων  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΥΛ_SIL). 

 Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

 

 Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών 

 Τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 

 Εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς  Οργανώσεις 

 Γνώση αγγλικών 

 Γνώση Η/Υ 

 

 

 

 



 

Έναν (1)  συνεργάτη για τη θέση του/της  Δικηγόρου  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΚ_SIL). 

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

 Πτυχίο Νομικής 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους 
ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 

 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο 
προσόν 

 Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet) 

 
Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Διερμηνέα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΑΡΑΒΙΚΑ_SIL). 

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

 - 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας 

 - Άριστη γνώση Αραβικών 

 - Άριστη γνώση Ελληνικών 
 
 

Έναν (1) συνεργάτες για την θέση του Διερμηνέα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΦΑΡΣΙ_SIL) 
 

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

 

- 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας 

- Άριστη γνώση Φαρσί 

- Άριστη γνώση Ελληνικών 

 
Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Παιδαγωγού  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΔ_SIL). 

 
Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

 

 Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας- 

Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν 

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών 

ή/και εφήβων 

 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών  

 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών) 

 Γνώση χειρισμού H/Y 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 25/02/2019 προς: hr@praksis.gr. 

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

επιθυμούν να συνεργαστούν.                                                                               
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