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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νομικών και διερμηνέων για την
στελέχωση Προγράμματος βοήθειας σε πρόσφυγες

Αθήνα, 12/4/2016

Το  Κέντρο  Συμπαραστάσεως  Παλιννοστούντων  και  Μεταναστών  -  Οικουμενικό
Πρόγραμμα Προσφύγων στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για παροχή νομικής
βοήθειας  και  συμβουλευτικής  σε  αιτούντες  άσυλο  αναφορικά  με  διαδικασία
οικογενειακής συνένωσης (μέσω του Κανονισμού ΙΙΙ  του Δουβλίνου) που υλοποιεί
κατά τη διάρκεια του 2016 με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες/UNHCR  προσκαλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την άμεση
στελέχωση:

Α.   Δύο (2) θέσεων δικηγόρων ή νομικών ή πολιτικών επιστημόνων με σύμβαση
εντολής.  Η πρόσκληση απευθύνεται:  

1.  σε Έλληνες δικηγόρους ή νομικούς  ή πολιτικούς επιστήμονες  που διαθέτουν
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους παροχής νομικής συμβουλευτικής
και στήριξης σε άτομα της ομάδας στόχου (πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο) ενώ θα
εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν η εμπειρία αυτή είναι σε περιβάλλον ΜΚΟ.

2.  σε Έλληνες δικηγόρους με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον διετίας παροχής
νομικής βοήθειας σε άτομα της ομάδας στόχου. Απαραίτητος, ο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών  σε  αντικείμενο  συναφές  με  το  αντικείμενο  (προσφυγικό,  ανθρώπινα
δικαιώματα).  

 Η άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά και  γερμανικά)
είναι  προαπαιτούμενο  και  για  τις  δύο  θέσεις.  Επίσης  απαιτείται  άριστη  γνώση
Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων
και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Β.  Δύο  διερμηνέων (1  στα  αραβικά  και  1  στα  φαρσί/νταρί)  με  προηγούμενη
τουλάχιστον μονοετή  εμπειρία παροχής διερμηνείας σε άτομα της ομάδας στόχου
(πρόσφυγες  και  αιτούντες  άσυλο)  σε  εργασιακό  περιβάλλον  ΜΚΟ, με  πολύ  καλή
γνώση (γραπτή και προφορική) της ελληνικής γλώσσας και άριστη γνώση αντίστοιχα
της αραβικής γλώσσας ή των φαρσί/νταρί. Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση μίας τρίτης
γλώσσας (αγγλικά). Λόγω της φύσεως της εργασίας για τους διερμηνείς απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η δέσμευση στα πρότυπα συμπεριφοράς της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
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Η απασχόληση των ανωτέρω συνεργατών του προγράμματος στον φορέα θα είναι
αποκλειστική και η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της εντολής είναι  η 1η Μαΐου
2016 με  καταληκτική  ημερομηνία  ολοκλήρωσης  της  εντολής  την  31η  Δεκεμβρίου
2016.

Οι  ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν  να  υποβάλουν  το  βιογραφικό  τους  σημείωμα  και
επιστολή για το κίνητρο συμμετοχής το αργότερο έως και την 20η Απριλίου 2016 στην
ηλεκτρονική  διεύθυνση  ecrpath  @  gmail  .  com υπόψη  κας  Δέσποινας  Γεωργιάδου
επισημαίνοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν
με μήνυμα ή τηλεφωνικά για την εξέλιξη της αίτησης τους και την πραγματοποίηση ή
όχι προσωπικής συνέντευξης.
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