
 

    

 

 

 

 
 

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΦΟΤ 12 – Σ.Κ. 10553 ∙ 12, SAPFOUS STR. – 105 53 ATHENS – GREECE ∙ TEL.: 210 32.13.150 – FAX.: 210 32.13.850  

e-mail: info@mdmgreece.gr 

www.mdmgreece.gr 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ MEDECINS DU MONDE 

DELEGATION HELLENIQUE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ 

 

Ακινα, 23/02/2016 

Προκήρυξη μίας (1) θζσης υντονιστή Πεδίου 

ΘΕΗ: Συντονιςτισ Πεδίου  

ΣΟΠΟΘΕΙΑ: Χίοσ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Ε: Υπεφκυνο Ζργου (κεντρικά γραφεία ΓτΚ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ: Άμεςα 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ 

Οι Γιατροί του Κόςμου – Ελλάδασ (ΓτΚ – Ελλάδασ), ιδρφκθκαν το 1990, είναι μία 

ιατρικι, ανκρωπιςτικι Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ και είναι μζλοσ του Διεκνοφσ 

Δικτφου των Γιατρϊν του Κόςμου το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροςωπείεσ 

(Αργεντινι, Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ, 

Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ιαπωνία, Ιςπανία, Καναδάσ, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, 

Πορτογαλία και Σουθδία).  

Κινθτιρια αρχι τθσ οργάνωςθσ είναι ότι κάκε ανκρϊπινθ φπαρξθ ζχει δικαίωμα ςτθν 

ανκρωπιςτικι βοικεια, ανεξάρτθτα από φφλο, κρθςκεία, ιδεολογία ι πολιτικι 

πεποίκθςθ. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν ιατροφαρμακευτικι 

περίκαλψθ των ευάλωτων κοινωνικά πλθκυςμιακϊν ομάδων. Η δράςθ τθσ 

οργάνωςθσ ωςτόςο επεκτείνεται και πζρα από τον τομζα τθσ υγείασ. Στθριηόμενοι 

πάντα ςτθν ιατρικι τουσ εμπειρία και ςε πλιρθ ανεξαρτθςία, μιλοφν ανοιχτά κατά τθσ 

παρεμπόδιςθσ πρόςβαςθσ ςτθν υγεία, εναντίον τθσ καταπάτθςθσ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων και τθσ 

αξιοπρζπειασ.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΘΕΗ 

Η/Ο Συντονίςτρια/τθσ πεδίου κα αναφζρεται ςτον Υπεφκυνο του Ζργου. Αναλυτικά, το αντικείμενο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ περιλαμβάνει1: 

 Συντονιςμό των δράςεων που υλοποιοφν οι Γιατροί του Κόςμου ςτθ Χίο και διαχείριςθ των ομάδων 

και των εκελοντϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο.  

 Συντονιςμό και παρακολοφκθςθ των προμθκειϊν (είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ) που προορίηονται για 

                                                           
1
  *Οι επιμζρουσ δράςεισ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν περιγραφι τθσ κζςθσ ενδζχεται να τροποποιθκοφν με βάςθ τισ 

εξελίξεισ ςτο πεδίο. 
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διανομι ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν. 

 Παρακολοφκθςθ προμθκειϊν και δαπανϊν πεδίου (π.χ τυχόν εξοπλιςμόσ, αναλϊςιμο ιατρικό υλικό, 

γραφικι  φλθ, τυχόν αγορζσ για τισ ανάγκεσ πεδίου κτλ.). 

 Επικοινωνία με άλλουσ φορείσ/ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Χίο 

κακϊσ και με τισ τοπικζσ αρχζσ του νθςιοφ.  

 Διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των ομάδων των Γιατρϊν του Κόςμου που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο και των κεντρικϊν γραφείων ςτθν Ακινα.  

 Συλλογι δεδομζνων / ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από το πεδίο.  

 Σφνταξθ εβδομαδιαίων και μθνιαίων εκκζςεων προόδου. 

 Συμμετοχι ςε διερευνθτικζσ αποςτολζσ και ςυντονιςμόσ των επειγουςϊν παρεμβάςεων / 

προγραμμάτων. 

 Παρακολοφκθςθ και ανάλυςθ των κεμάτων αςφαλείασ όπωσ αυτά επθρεάηουν τθν εξζλιξθ των 

εργαςιϊν ςτο πεδίο.  

 Τιρθςθ timesheets προςωπικοφ. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ   

1. Πτυχίο ΑΕΙ ςτον τομζα των πολιτικϊν, ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν επιςτθμϊν ι ςχετικό με τθ 

διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

2. Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ.   

3. Άριςτεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 

4. Άριςτθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ. 

5. Αποδεδειγμζνθ ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία. 

6. Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. 

7. Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

8. Ικανότθτα να εργάηεται υπό ςυνκικεσ πίεςθσ και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και 

εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ. 

9. Δίπλωμα οδιγθςθσ. 

ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ   

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν αντίςτοιχου κλάδου με το αντικείμενο τθσ Θζςθσ  (Πολιτικϊν ι 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν).   

 Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ (προτιμθτζα θ γνϊςθ γαλλικϊν).  

 

ΑΠΟΔΟΧΕ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
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Η διάρκεια του ζργου είναι ζωσ 31/12/2016, με δοκιμαςτικι περίοδο 

απαςχόλθςθσ δφο μθνϊν. Οι ςυνολικζσ απολαβζσ κα κακοριςτοφν βάςθ των γενικϊν και  ειδικϊν 

προςόντων του υποψθφίου.  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να αποςτείλουν μζςω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) βιογραφικό 

ςθμείωμα και επιςτολι εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, με τθν ζνδειξθ «Θζςθ Συντονιςτι πεδίου Χίοσ» ζωσ τισ 

29/02/2016. 

 

Η Οργάνωςη των ΓτΚ εξετάζει κάιε αίτηςη με βάςη τα προςόντα που ζητάει η κάιε ιέςη εργαςίασ και 

πάντα ανεξαρτθτωσ φφλου, εινικότητασ, ιρηςκευτικών θ πολιτικών πεποιιθςεων και με βάςη την αρχθ των 

ίςων ευκαιριών. 
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