
 

ΦΟΡΕΑ: Γιατροί του Κόςμου - Ελλάδασ 

ΘΕΗ: Κοινωνικι/οσ Λειτουργόσ (3 κζςεισ) 

ΕΔΡΑ: Αττικι, Κεντρικι Ελλάδα ι Βόρεια Ελλάδα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2-10 μινεσ 

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 Κοινωνικι/όσ Λειτουργόσ κα αναφζρεται ςτο Συντονιςτι πεδίου. Αναλυτικά, το 

αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ περιλαμβάνει: 

 Λιψθ κοινωνικοφ ιςτορικοφ (με τθ ςυνδρομι διερμθνζα όπου κρίνεται αναγκαίο).  

 Παροχι κοινωνικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν. 

 Εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του πλθκυςμοφ και αναγνϊριςθ περιςτατικϊν 

που πικανά χριηουν ειδικισ μζριμνασ. 

 Συνεργαςία με δίκτυο οργανϊςεων για πικανι παραπομπι του περιςτατικοφ ςε 

κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ. 

 Διατιρθςθ αρχείου κοινωνικϊν ιςτορικϊν, αποτφπωςθ τθσ εργαςίασ με ςτατιςτικά 

ςτοιχεία και ςφνταξθ μθνιαίων αναφορϊν. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ   

 Σίτλοσ ςπουδών Κοινωνικήσ Εργαςίασ 



 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 

 Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία. 

 Άριςτεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 

 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. 

 Ικανότθτα να εργάηεται υπό ςυνκικεσ πίεςθσ και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα 

οργάνωςθσ και εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ 

καταςτάςεισ κρίςθσ. 

 Άριςτθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ. 

 Γλϊςςεσ: Άριςτθ γνϊςθ Ελλθνικϊν και Αγγλικϊν (γραπτι και προφορικι) 

ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ   

Η γνϊςθ Φαρςί ι/και Αραβικϊν κα ςυνεκτιμθκεί 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

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

ςτα Αγγλικά βιογραφικό ςθμείωμα και επιςτολι εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, με την ζνδειξη 

«Θζςη Κοινωνικοφ Λειτουργοφ» διευκρινίηοντασ τθν περιοχι απαςχόλθςθσ, ζωσ τισ 

15/05/2016. 

 

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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