Αθήνα,14/04/2021
Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16 ετών της
ΜΕΤΑδρασης» με κωδικό ΟΠΣ 5070484. Το ανωτέρω έργο συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Μετανάστευσης και Ένταξης.
Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσει η ΜΕΤΑδραση είναι οι ακόλουθες:
Κ.Θ.

Αριθμός
Θέσεων

Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψης

Σχέση Απασχόλησης

1

1

Ψυχολόγος –Θεσσαλονίκη

Σύμβαση έργου

2

1

Ψυχολόγος – Ιωάννινα

Σύμβαση έργου

Ο εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Θεσσαλονίκη ή Ιωάννινα, σε Εποπτευόμενα
Διαμερίσματα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η λειτουργία των οποίων χρηματοδοτείται στο
πλαίσιο του έργου«Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων άνω των 16 ετών της ΜΕΤΑδρασης» με κωδικό ΟΠΣ 5070484.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
-

Πτυχίο Ψυχολόγου και κάτοχος άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος

-

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών σε ανήλικουςεφήβους,
μετανάστες/ριες-πρόσφυγες, ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες με κατεύθυνση την κοινωνική ένταξη,
δομές φιλοξενίας/στέγασης και υποστήριξης
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

-

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

-

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

-

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές
αντικείμενο

-

Ικανότητα
οργάνωσης,
προγραμματισμού,
επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα

-

Καλές κοινωνικές δεξιότητες
1. Έχει την ευθύνη της εκτίμησης της
ψυχολογικής υγείας των ωφελούμενων και της
σύνταξης της ψυχολογικής αξιολόγησης.
2. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη
δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό
α) τη διαχείριση άγχους, β) το χειρισμό
συγκρούσεων και απότομων μεταβολών στη
συμπεριφορά, γ) την αντιμετώπιση κρίσεων
που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική
πίεση, δ) την ψυχολογική αποφόρτιση των
ασυνόδευτων ανηλίκων ε) τη βελτίωση των
προσωπικών χαρακτηριστικών και την
ανάπτυξη
των
διαπροσωπικών
και
επικοινωνιακών σχέσεων, στ) την ομαλή και
λειτουργική ενταξιακή ανάπτυξη.
3. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
παρεμβάσεων για την ενημέρωση και
ψυχοεκπαίδευση των ανηλίκων σε συνεργασία
με τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Συντονιστή
Μονάδας.
4. Συνδράμει στην παραπομπή των ανηλίκων σε
δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται
αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής
υγείας τους.

Child Safeguarding Policy : level 1
ΤρόποςΥποβολής
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του
φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 14η Απριλίου. Οι
ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω e-mail στο

hr@metadrasi.org ή ταχυδρομικώς/ιδιόχειρα στην ταχυδρομική διεύθυνση: «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ» (Τμήμα
Προσωπικού), 25ης Μαρτίου 7, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής, έως τις 28/04/2021 με τίτλο: «ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ή «ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ».
Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους. Σε
περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πτυχίο ψυχολόγου
3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.
4. Φωτοαντίγραφα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, ΑριθμόΑσφαλισμένου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ.
Σε περίπτωση επιλογής, ο υποψήφιος πρέπει να τα προσκομίσει εντός 10 ημερών.
Κριτήρια Κατάταξης
Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα απαραίτητα ( υποχρεωτικά ) προσόντα πρόσληψης για τη θέση
επιλογής, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του και τη διαδικασία
συνέντευξης. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω
κριτηρίων.
Κριτήρια

Βαθμός

Τυπικά Προσόντα

30%

Συνέντευξη – Γενική Εντύπωση

30%

Εργασιακή Εμπειρία - Προϋπηρεσία

20%

Συνάφεια με το αντικείμενο

10%

Επιπλέον προσόντα των απαιτούμενων

10%

Σύνολο

100%

Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης
Το προσωπικό που θα προσληφθεί για τις ακόλουθες θέσεις :
Κ.Θ.

Αριθμός
Θέσεων

Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση
αναγκαιότητας πρόσληψης

Σχέση Απασχόλησης

1

1

Ψυχολόγος – Θεσσαλονίκη

Σύμβαση έργου

2

1

Ψυχολόγος – Ιωάννινα

Σύμβαση έργου

