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Περιγραφή θέσης: 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Γιατροί του Κόσμου 

ΤΙΤΛΟΣ: : Υπεύθυνος Τύπου 

ΠΕΡΙΟΧΗ: : ΑΘΗΝΑ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : Μέχρι Δεκέμβριο 2017 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: : 10 Μαρτίου 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 . 

 Περιγραφή της θέσης:  

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου αφορά στην διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ καθώς και στην πα-

ροχή εκτεταμένης και εμπεριστατωμένης  ενημέρωσης. 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 Επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων σχετικά με την διασφάλιση της κάλυψης του έργου του Οργα-
νισμού από τα ΜΜΕ, παρέχοντας ρεπορτάζ, σχόλια, κλπ. σε έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και ψηφιακά 
μέσα. 

 Επικοινωνία με ελληνικά και ξένα μέσα με σκοπό την παρουσίαση της δραστηριότητας των κινητών και 
σταθερών μονάδων των Γιατρών του Κόσμου στα πλαίσια του έργου Emergency Greece. 

 Παροχή υποστήριξης για εισηγήσεις και κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, συντάσσοντας 
«θέματα προς συζήτηση» που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνεντεύξεις στα ΜΜΕ αλλά και σε ιστο-
λόγια, άρθρα γνώμης και ενημερωτικά άρθρα. 

 Διαχείριση των ερωτήματων των ΜΜΕ, διαβιβάζοντας τα στα αρμόδια πρόσωπα, όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 

 Σύνταξη δελτίων τύπου και άρθρων, στα Αγγλικά και τα Ελληνικά. 

 Να είναι ενημερωμένος/η σχετικά με το ποιος γράφει για τι (π.χ. προσφυγική κρίση, ζητήματα υγείας 
κ.α.) και να διατηρεί σχέσεις με τους δημοσιογράφους. 

 Συνεργασία πάνω σε ζητήματα επικοινωνίας, με τους συναδέλφους στο Διεθνές Δίκτυο των Γιατρών 
του Κόσμου. 

 Δημιουργία μηνιαίων αναφορών των δράσεων επικοινωνίας και της επικοινωνίας με τους χρηματοδό-
τες του έργου. 

 Προώθηση του έργου στα κοινωνικά δίκτυα. 

 Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου και επισκέψεις καταυλισμών για δημοσιογράφους. 

 Συλλογή και δημιουργία υλικού από τα πεδία δράσης. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

 Γνώσεις Ελληνικών: Άριστη γραπτή και επικοινωνιακή ικανότητα στα Ελληνικά 

 Γνώσεις Αγγλικών: Πολύ καλή γνώση: (Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς)- 
γλώσσα εργασίας στο έργο 

 Καλή γνώση των συνεχώς εξελισσόμενων ψηφιακών πλατφορμών και τεχνολογιών – πιο συγκεκριμένα, 
εμπειρία στη διαχείριση και επιμέλεια ιστοσελίδων καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση της κάλυψης ζητημάτων  από τα ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο. 

 Επαρκή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, συμπεριλαμβανόμενων τουλάχιστον τριών ετών σε θέσεις σχετι-
κές με την επικοινωνία. 

 Εμπειρία στη διοργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών στα ΜΜΕ, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης αλλά και εκστρατείες Δημόσιων Σχέσεων (ενημερωτικές) με στόχο την ευαισθητοποίηση και 
την κινητοποίηση του κοινού. 

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :  
 
Η γνώση Γαλλικών θα συνεκτιμηθεί  

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr)  
στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη   
«Θέση Υπεύθυνος Τύπου» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως  10/03/2017.   
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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 πεποιθήσεων και με βάση  
την αρχή των ίσων ευκαιριών. 

 
 
 


