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Το  πρόγραμμα “Bring Families Together 2017” χρηματοδοτείται 
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Προγράμματος για 

γραμματειακή υποστήριξη  

                                                                                                            Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017 

Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα 

Προσφύγων (ΚΣΠΜ-ERP) στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, με χρηματοδότηση της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για παροχή νομικής βοήθειας και 

συμβουλευτικής καθώς και κοινωνικής στήριξης με διερμηνεία, σε αιτούντες άσυλο που 

εμπίπτουν στη διαδικασία οικογενειακής συνένωσης (Κανονισμός  Δουβλίνο ΙΙΙ),   

προσκαλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την άμεση στελέχωση θέσης υπεύθυνου 

γραμματειακής υποστήριξης με σύμβαση έργου. 

Η πρόσκληση απευθύνεται: 

σε κατόχους διπλώματος στη γραμματειακή υποστήριξη ή σε συναφές πεδίο,  που 

διαθέτουν σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.  Απαραίτητη είναι η άριστη 

γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(Microsoft Office applications). Θα συνεκτιμηθεί η επαγγελματική εμπειρία σε περιβάλλον 

ΜΚΟ. 

Οι αρμοδιότητες της προκηρυσσόμενης θέσης αφορούν στην: 

 Οργάνωση των γραμματειακών αναγκών του γραφείου. 

 Αρχειοθέτηση εγγράφων. 

 Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου. 

 Προετοιμασία των αποστολών  των συνεργατών του προγράμματος σε διάφορες 

περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας καθώς και στα νησιά ή την ενδοχώρα (κρατήσεις 

εισιτηρίων και δωματίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κ.ά.)  

 Συμβολή στην εφαρμογή των διαδικασιών που εφαρμόζει το Τμήμα Προμηθειών του 

φορέα για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.   

Ο/η υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης θα εποπτεύεται από τον υπεύθυνο διοικητικής 

υποστήριξης και προμηθειών. 

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου είναι η 15η Φεβρουαρίου 2017 με 

καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και 

επιστολή για το κίνητρο συμμετοχής το αργότερο έως και την 5η Φεβρουαρίου 2017 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση ecrpath@gmail.com, υπόψη κας Δέσποινας Γεωργιάδου.  

Μόνο οι επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ή τηλεφωνικά σε 

περίπτωση επιλογής τους για την πραγματοποίηση προσωπικής συνέντευξης. 
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