
 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 

ΘΕΣΗ: Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού (1 θέση) 

ΕΔΡΑ: Αθήνα  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: από 01.04.2017 έως 31.07.2017, με πιθανή επέκταση  

ΕΝΑΡΞΗ: 01.04.2017 

 

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ελλάδας αναζητούν 

Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

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.  

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

Ο/η Υποψήφιος/α βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από τη γενική διευθύντρια και το συντονιστή του 

εκάστοτε προγράμματος. 

 

Στόχοι και ευθύνες: 

 Σχεδιασμός και διεκπεραίωση διαδικασιών επιλογής προσωπικού (περιγραφή θέσεων, 

αγγελίες, tests, συνεντεύξεις, χρονοδιαγράμματα) σε συνεργασία με τον εκάστοτε 

συντονιστή προγράμματος 

 Δημοσιεύσεις αγγελιών πρόσληψης.  

 Αξιολόγηση των βιογραφικών, προγραμματισμός και διεξαγωγή συνεντεύξεων σε 

συνεργασία με τον εκάστοτε συντονιστή προγράμματος. 



 Δημιουργία και ενημέρωση αρχείων τμήματος προσωπικού, διεκπεραίωση, σύνταξη και 

διαχείριση συμβάσεων (προσλήψεις, ανανεώσεις, λύσεις). 

 Οργάνωση briefing  για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό 

 Καθιέρωση εργαλείου «roaster» για υποψηφίους εν αναμονή και εργαλείου σχεδιασμού 

για τη διαχείριση εθνικών και διεθνών πηγών ανεύρεσης προσωπικού 

 Συνεργασία με συντονιστές τμημάτων διαχείρισης προσωπικού από τις υπόλοιπες 

αντιπροσωπείες των ΓτΚ με σκοπό την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων όπου χρειάζεται. 

 Συνεργασία με τον εκάστοτε συντονιστή έργου σχετικά με την επίλυση εργασιακών 

προβλημάτων, τήρηση της εργατικής νομοθεσίας κλπ.  

 Αξιολόγηση προσωπικού, παροχή κινήτρων, προγραμματισμός και συντονισμός των 

εργασιών κάθε ατόμου, διοργάνωση τακτικών συναντήσεων 

 Συμμετοχή στις υπόλοιπες λειτουργίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, όπως αυτό 

ζητηθεί από το Γενικό Διευθυντή.  

 Παρακολούθηση και ενίσχυση ευνοϊκού κλίματος εργασίας, όπου οι αξίες της ομαδικής 

εργασίας, η μάθηση, η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη γίνονται σεβαστές 

 Ανάληψη άλλων ad hoc καθηκόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

 

- Πτυχίο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή σχετικό πεδίο. 

Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός. 

- Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας 

- Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 

- Οργάνωση 

- Γλώσσες: Αγγλικά άριστα (γραπτά, προφορικά) υποχρεωτικά, Ελληνικά 

 

                    

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr ) στα 

Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Στέλεχος 

Ανθρώπινου Δυναμικού», έως τις 26/03/2016. 

 

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

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση 

την αρχή των ίσων ευκαιριών. 

 

 

 

 

 

 

mailto:recruitment@mdmgreece.gr


 

 

 

 

                  

                


