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Αθήνα, 05/04/2021 

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ». 

Η θέση εργασίας που προκηρύσσει η ΜΕΤΑδραση είναι η ακόλουθη: 

Κ.Θ. Αριθμός 
Θέσεων 

Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση 
αναγκαιότητας πρόσληψης 

Σχέση Απασχόλησης 

1 - Εκπρόσωποι ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

 

Σύμβαση ορισμένου Χρόνου (Πλήρους 
απασχόλησης) 

 

Ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σημεία που καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια, 
συμπεριλαμβανομένων των σημείων εισόδου και της ενδοχώρας. Οι εκπρόσωποι αναλαμβάνουν τις 
υποθέσεις ανηλίκων που διαμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), σε κράτηση, σε 
προστατευτική φύλαξη, σε δομές φιλοξενίας, σε εποπτευόμενα διαμερίσματα (ημιαυτόνομη διαβίωση), 
σε ανάδοχες οικογένειες, σε ανοιχτές δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας εντός ή εκτός ασφαλών 
ζωνών, σε αστεγία και σε επισφαλείς συνθήκες (άλλες άτυπες μορφές στέγασης). 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκπρόσωποι ασυνόδευτων ανηλίκων (πλήρους 

απασχόλησης) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης   
- Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ   

- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 
τουλάχιστον B2) 

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου αυτό 
απαιτείται)  

- Προϋπηρεσία 1 έτους  στην  παιδική προστασία ή 
στην προστασία προσώπων μεταναστευτικού ή 
προσφυγικού προφίλ   

- Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 

- Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσης ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης με τα παιδιά  

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

- Καλή γνώση γαλλικής γλώσσας  

- Δίπλωμα οδήγησης 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ - O Εκπρόσωπος ασυνόδευτων ανηλίκων 
εκπροσωπεί τους ασυνόδευτους ανήλικους σε όλες 
τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τις 
οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί διασφαλίζοντας τα 
δικαιώματα τους με γνώμονα το βέλτιστο 
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συμφέρον τους 

 

Child Safeguarding Policy:  Level 1 

Τρόπος Υποβολής 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω e-mail στο 
hr@metadrasi.orgή ταχυδρομικώς/ιδιόχειρα στην ταχυδρομική διεύθυνση: «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ» (Τμήμα 
Προσωπικού), 25

ης
 Μαρτίου 7,  ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής, έως τις 16/04/2021, με τίτλο: «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ». 

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 Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

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, Αριθμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ. 

Σε περίπτωση επιλογής, ο υποψήφιος πρέπει να τα προσκομίσει εντός 5 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% 

mailto:hr@metadrasi.org
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Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης 

Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την ακόλουθη θέση : 

Κ.Θ. Αριθμός 
Θέσεων 

Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση 
αναγκαιότητας πρόσληψης 

Σχέση Απασχόλησης 

1 - Εκπρόσωποι ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

 

Σύμβαση ορισμένου Χρόνου (Πλήρους 
απασχόλησης) 

 

Θα συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου αρχικάγια δύο μήνες, η οποία 
δύναται να ανανεωθεί.  


