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Περιγραφή Θέσης Εργασίας: 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : Γιατροί του Κόσμου  

ΘΕΣΗ : Ιατρικός Συντονιστής 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ : Έδρα Αθήνα  
  (με ταξίδια στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα) 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Μέχρι Δεκέμβριο 2017 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: 

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

βερνητική 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 οργάνω-

σης 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 κατα-

πάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.  

Οι ΓτΚ εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης του πληθυ-

σμού σε αυτό, καθώς και την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζονται 

από τους ΓτΚ . 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: 

Ο Ιατρικός Συντονιστής εγγυάται ότι οι ιατρικές δραστηριότητες που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος 

συνάδουν με τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις αρχές των ΓτΚ. Είναι υπεύθυνος για κάθε ιατρική πτυχή του 

προγράμματος. 

 
Αρμοδιότητες:   
 

 Υπεύθυνος  /-η ομάδας του έργου 

 Συντονίζει τις ιατρικές πτυχές της υποστήριξής μας σε διάφορα μέλη του Δικτύου MDM 

 Εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων των ΓτΚ στην Ελλάδα 

 Εκπροσωπεί τους ΓτΚ στις Ιατρικες Συναντήσεις 

 Εξασφαλίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση όλου του ιατρικού προσωπικού για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας του 

 Συμμετέχει στην ανάπτυξη της γενικής στρατηγικής για τις δραστηριότητες των ΓτΚ στα πλαίσια του Προ-
γράμματος ECHO 

 Συνεργάζεται με την ομάδα διοίκησης όσον αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των ιατρικών 
δραστηριοτήτων και με την ομάδα logistics σχετικά με την αγορά και την αποστολή ιατρικού εξοπλισμού 
και φαρμάκων 

 Λειτουργεί ως επίκεντρο για τις Ιατρικές αναφορές σε επίπεδο HQ στις Βρυξέλλες 

 Παρέχει τεχνική υποστήριξη  στην ιατρική ομάδα του Έργου σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτή-
των υγείας μέσω τακτικών επιτόπιων επισκέψεων 

 Αξιολογεί τις ανάγκες κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού και αναπτύσσει / εφαρμόζει σχέδιο ανάπτυ-
ξης ικανοτήτων 

 Προσδιορίζει τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό του προγράμματος, συντάσσει τις περιγραφές εργασίας 
και λαμβάνει μέρος στις προσλήψεις από τεχνική άποψη 

 Λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση των επιδόσεων του ιατρικού προσωπικού 

 Υπεύθυνος/-η για την εποπτεία του φαρμακείου (καταναλώσεις, παραγγελίες & απογραφή) 

 Εξασφαλίζει το συντονισμό με άλλες ΜΚΟ, φορείς υγείας και ιατρικές αρχές των Δήμων όπου οι ΓτΚ ερ-
γάζονται 

 Υπεύθυνος/-η για την σύνταξη ιατρικών αναφορών 
 
Σπουδές/Απαραίτητα Προσόντα:  
 

 Γενικός /-ή ιατρός ή νοσηλευτής/-τρια ή μαία/μαιευτήρας με εμπειρία στη Δημόσια υγεία ή / και τον 
συντονισμό έργου 

 Σημαντική εμπειρία σε ανάλογες θέσεις σε ανθρωπιστικό τομέα  

 Εμπειρία στη δημόσια υγεία και τη διαχείριση της κοινωνικής πρόνοιας σε κοινότητες 

 Γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και SRH  

 Εμπειρία στην εποπτεία των δραστηριοτήτων Προαγωγής Υγείας και σε κάποιες βασικές δραστηριότητες 
της ψυχικής υγείας 

 Εμπειρία σε συνεργασία με τις τοπικές αρχέw και συνεργάτες 

 Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά  
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Προσωπικές Δεξιότητες: 
 

 Δυνατότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων 

 Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης (διεθνούς) ομάδας 

 Αντιδραστικότητα, πρόβλεψη, προσαρμοστικότητα,  ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 

 Οργανωτικές ικανότητες 

 Δεξιότητες επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής) 

 Δυνατότητα διαχείρισης προτεραιότήτων 

 Ομαδικό πνεύμα 

 Ενδιαφέρον για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο 

 Ικανότητα εργασίας σε τεταμένες συνθήκες 
 

  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική ε-

πιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Συντονιστής» έως τις  10-Μαρτίου-2017. 

 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα 

ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. 
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