
 

 

ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ – ΒΟΗΘΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓτΚ-ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το αντικείμενο αυτισ τθσ κζςθσ είναι θ επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, των οικονομικϊν ηθτθμάτων και των 
ηθτθμάτων ανεφοδιαςμοφ ςυγκεκριμζνων αποςτολϊν των Γιατρϊν του Κόςμου Ελλάδασ ςε προςφυγικοφσ 
καταυλιςμοφσ όπου αυτοί δραςτθριοποιοφνται.  

ΕΔΡΑ 

Ακινα 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο Διοικθτικόσ Υπάλλθλοσ – Βοθκόσ Οικονομικισ Παρακολοφκθςθσ κα ενταχκεί ςτθν ομάδα των κεντρικϊν 
γραφείων των Γιατρϊν του Κόςμου, ιεραρχικά και λειτουργικά υπό τουσ αντίςτοιχουσ Συντονιςτζσ Ζργων 
των ΓτΚ-Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με τουσ Υπεφκυνουσ Οικονομικισ Παρακολοφκθςθσ, τουσ οποίουσ κα 
υποςτθρίηει. Επίςθσ κα επικοινωνεί με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντονιςτζσ ςτο πεδίο. 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

 
Τποςτήριξη των υντονιςτών Ζργου: 
- Προετοιμαςία του εβδομαδιαίου και μθνιαίου ςχεδιαςμοφ των δραςτθριοτιτων των ζργων 
- Προετοιμαςία του εβδομαδιαίου και μθνιαίου ςχεδιαςμοφ των δαπανϊν των ζργων 
- Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ φορολογικι νομοκεςία (φόροι, τελωνειακοί δαςμοί, ΦΠΑ, φόροι 
επί ςυμβάςεων εργαςίασ, ετιςιεσ δθλϊςεισ, κ.λπ.) 
- Διαςφάλιςθ τθσ διεκπεραίωςθσ των οικονομικϊν και διοικθτικϊν διαδικαςιϊν 
- Μεταφράςεισ επίςθμων εγγράφων ςτα Ελλθνικά-Αγγλικά 
 
Διοικητικζσ / Χρηματοοικονομικζσ αρμοδιότητεσ (ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ υπευθφνουσ των ΓτΚ-
Ελλάδασ): 
- Οργάνωςθ και ζλεγχοσ των οικονομικϊν ηθτθμάτων  
- Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ των ροϊν κεφαλαίων  
- Ζλεγχοσ τθσ αιτιολόγθςθσ των εξόδων 
- Ζλεγχοσ των εγγράφων αιτιολόγθςθσ και τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ (εντολζσ αγοράσ, τιμολόγια, 
απογραφζσ, κ.λπ.) 
- Οργάνωςθ του ςυςτιματοσ για πλθρωμι προμθκευτϊν (παρακολοφκθςθ μιςκωμάτων ενοικίαςθσ, 
κ.λπ.), εκτζλεςθ πλθρωμϊν με επιταγζσ, εκτζλεςθ τραπεηικϊν μεταφορϊν 
- Ενθμζρωςθ του προχπολογιςμοφ 
- Υποςτιριξθ για τθν αναμόρφωςθ προχπολογιςμοφ του ζργου 
- Κατάρτιςθ των μθνιαίων λογαριαςμϊν και του ιςολογιςμοφ  
- Συνδρομι ςτθ ςυγγραφι των ενδιάμεςων και τελικϊν  οικονομικϊν αναφορϊν  
- Προετοιμαςία οικονομικοφ ελζγχου, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του ζργου 
Διαχείριςη Προςωπικοφ: 
- Προγραμματιςμόσ των διεκνϊν και τοπικϊν ταξιδιϊν του προςωπικοφ 
- Πραγματοποίθςθ κρατιςεων για τθ διαμονι του προςωπικοφ - Πλθρωμι των μιςκϊν του τοπικοφ 
προςωπικοφ 
- Ζλεγχοσ αδειϊν / υπερωριϊν, κ.λπ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 



 

Ακαδθμαϊκά προςόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι ι Τ.Ε.Ι.  (Χρθματοοικονομικά, Οικονομικζσ Επιςτιμεσ, Λογιςτικι)  

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ – ΓΝΩΕΙ Η/Τ 

Γλϊςςεσ: Άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ και αγγλικισ γλϊςςασ. Επικυμθτι θ γνϊςθ τθσ ιςπανικισ γλϊςςασ 

Βαςικι χριςθ Office 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ  

Προχπθρεςία τουλάχιςτον 2 ετϊν ςε κζςεισ με παρόμοιεσ αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ ςτθν Ελλάδα 

ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ 

- Υψθλι οργανωτικι ικανότθτα και προςαρμοςτικότθτα  

- Ομαδικό πνεφμα και ικανότθτα δικτφωςθσ 

- Σοβαρότθτα και αυτονομία ςτθν εργαςία 

ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ 

Άμεςα  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να αποςτείλουν το βιογραφικό τουσ ςτην αγγλική γλώςςα ζωσ τη 
Δευτζρα 13 Ιουνίου 2016, ώρα 17.00 μ.μ. ςτισ διευθφνςεισ: laure.salies@medicosdelmundo.org και 
maritina.papamitrou@mdmgreece.gr 

Παρακαλοφμε όπωσ αναφζρετε ςτον τίτλο του email ςασ: Διοικθτικόσ Υπάλλθλοσ/ Βοθκόσ Οικονομικισ 
Παρακολοφκθςθσ 
 

 

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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