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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεως βοηθού  συντονιστή 

προγράμματος 

                                                                                                                   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 βοηθού συντονιστή 

προγράμματος με σύμβαση εντολής. 

Η πρόσκληση απευθύνεται: 

σε πτυχιούχους νομικής, κοινωνικών, πολιτικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων ή 

επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον 2 ετών σε περιβάλλον διαχείρισης και υλοποίησης  προγραμμάτων παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Απαραίτητη είναι η άριστη 

γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας καθώς και της χρήσης υπολογιστών (MS 

Office, Internet). Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα συναφή με το αντικείμενο 

(προσφυγικό, ανθρώπινα δικαιώματα, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων) καθώς και η πολύ 

καλή γνώση μίας επιπλέον γλώσσας  θα συνεκτιμηθεί στην προεπιλογή των υποψηφίων.   

Ο/η βοηθός συντονιστή θα συνδράμει την υπεύθυνη συντονισμού του Προγράμματος. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της προκηρυσσόμενης  θέσης αφορούν στην: 

 Στενή συνεργασία με την υπεύθυνη συντονισμού για την παρακολούθηση (processing 

coordinator) και τον υπεύθυνο για τη διοικητική στήριξη στο πλαίσιο υλοποίησης των 

δράσεων του προγράμματος. 

 Οργάνωση των εσωτερικών συναντήσεων των στελεχών του προγράμματος καθώς και 

των συναντήσεων με τους χρηματοδότες του προγράμματος και τήρηση των πρακτικών 

των συναντήσεων αυτών.   
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 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που οργανώνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες με συμμετοχή των οργανώσεων για παρακολούθηση του προσφυγικού στην 

Ελλάδα. 

 Σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων και αναφορών του προγράμματος (μηνιαίων, 

τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετησίων) στα αγγλικά σε συνεργασία με την υπεύθυνη 

συντονισμού του Προγράμματος. 

 Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος και της τήρησης του 

χρονοδιαγράμματος προκειμένου να εισηγείται σχετικά προς την υπεύθυνη 

συντονισμού. 

 Συμβολή στη σύνταξη και παρακολούθηση της αλληλογραφίας του προγράμματος. 

 Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος και ενημέρωση της 

ιστοσελίδας του φορέα. 

 Παρακολούθηση περιοδικών εκθέσεων και αναφορών της Ύπατης Αρμοστείας  του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών και οργανώσεων με 

αντικείμενο τις εξελίξεις στο προσφυγικό στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

 Άλλα συναφή καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν από την υπεύθυνη συντονισμού του 

Προγράμματος 

Ο/η βοηθός συντονιστή θα εποπτεύεται από την υπεύθυνη συντονισμού του 

προγράμματος. 

Η απασχόληση στο γραφείο του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων θα είναι 

αποκλειστική και η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 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 τους 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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