
 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 

ΘΕΣΗ: Διοικητικός Υπάλληλος (1 θέση) 

ΕΔΡΑ: Θεσσαλονίκη  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: από 01.04.2017 έως 31.07.2017, με πιθανή επέκταση  

ΕΝΑΡΞΗ: 01.04.2017 

 

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ελλάδας αναζητούν 

Διοικητικό Υπάλληλο 

 

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 διεύθυνση του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης και 

του συντονιστή του προγράμματος. 

 

Στόχοι και ευθύνες: 

- Ανθρωπιστικό υλικό: καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος και αποθήκευση, καταγραφή, 

ταξινόμηση υλικού, τήρηση αρχείου υλικού  

- Υπεύθυνος οργάνωσης αποθήκης σε Πολυιατρείο 

- Υπεύθυνος καταγραφής των αναγκών, ελλείψεων και ενημέρωση του τμήματος 

προμηθειών της οργάνωσης και του συντονιστή του έργου 

- Συμπλήρωση σχετικών εγγράφων παραγγελιών και παραλαβών των προμηθειών 

- Συνεργασία και ενημέρωση του συντονιστή του έργου για ελλείψεις και παραλαβή νέου 

υλικού 



- Καταγραφή δημογραφικών στοιχείων των ιστορικών των ασθενών 

- Οργάνωση του αρχείου του πολυϊατρείου υπό την καθοδήγηση της διεύθυνσης 

- Γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης 

- Εποπτεία, έλεγχος και συντονισμός της λειτουργίας του πολυϊατρείου υπό την καθοδήγηση 

της διεύθυνσης 

- Αποτελεσματικός Χειρισμός Τηλεφώνου 

- Διοικητική υποστήριξη 

- Ο διοικητικός υπάλληλος οφείλει να τελεί τα καθήκοντα του/ της σύμφωνα τις αρχές της 

Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

 

- Πτυχίο στις κοινωνικές επιστήμες, τις πολιτικές επιστήμες, τα οικονομικά, τη διοίκηση 

επιχειρήσεων ή τη δημόσια υγεία  

- 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 ( thessaloniki@mdmgreece.gr ) στα 

Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την ένδειξη 

«Διοικητικός Υπάλληλος - Θεσσαλονίκη», έως τις 26/03/2017. 

 

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. 
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