
 
ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας  

ΘΕΣΗ: Κοινωνικός λειτουργός  

ΕΔΡΑ: Αττική, Λάρισσα, Ιωάννινα, Βόρεια Ελλάδα (8 θέσεις) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: από 6 μήνες, με πιθανότητα επέκτασης   

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα   

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο 

αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). 

Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική 

βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι 

η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά 

πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της 

υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά 

της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

και της αξιοπρέπειας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:   

Η/Ο Κοινωνική/ός Λειτουργός θα αναφέρεται στο Συντονιστή Πεδίου και τεχνικά στον protection 

officer. 

 Αναλυτικά το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει: 

 

Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με τη συνδρομή διερμηνέα όπου κρίνεται αναγκαίο). 

Παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών .  

Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά 

χρήζουν ειδικής μέριμνας. 



 
Συνεργασία με δίκτυο του πληθυσμού και αναγνώρισης περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής 

μέριμνας. 

Συνεργασία με δίκτυο οργανώσεων για πιθανή παραπομπή του πεεριστατικού σε κατάλληλες 

υπηρεσίες. 

Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και 

σύνταξη μηνιαίων αναφορών. 

 

ΑΠΑΡΑΙTΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  : 

Τίτλος σπουδών Κοινωνικής εργασίας 

Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος. 

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  

Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας 

Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών,ικανότητα οργάνωσης και 

εποπτείας , ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης . 

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 

Γλώσσες : ‘Αριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών. 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  : 

Η γνώση Φαρσί/ Αραβικών θα συνεκτιμηθεί  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e mail (recruitment@mdmgreece.gr) στα Αγγλικά 

βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη « Θέση κοινωνικού λειτουργού» διευκρινίζοντας την περιοχή 

απασχόλησης, εώς τις 19/10/2016. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας 

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρηςκευτικών και  πολιτικών πεποιιθήεων και με βάση  

την αρχή των ίσων ευκαιριών. 
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