
1 

 
 

1 
_________________________________________________________________________________________________ 

 ECHO MdM G 2017 
 

Περιγραφή θέσης: 

 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Γιατροί του Κόσμου 

ΤΙΤΛΟΣ: : Φαρμακοποιός πεδίου (20 ώρες την εβδομάδα) 

ΠΕΡΙΟΧΗ: : ΑΤΤΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΔΡΑΜΑ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : Δεκέμβριος 2017 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: : 2/06/2017 

 

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:  

Υπό την τεχνική επίβλεψη του φαρμακοποιού στην Αθήνα και την επιχειρησιακή επίβλεψη του Συντονιστή Πε-

δίου, ο φαρμακοποιός πεδίου θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση των φαρμακευτικών α-

ποθεμάτων, τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στην κατανάλωση φαρμάκων, τη σύνταξη 
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αναφορών και συμμετοχή σε συναντήσεις και τη συμβολή στην εκπαίδευση / βελτίωση ικανοτήτων του προσω-

πικού των ιατρικών κλιμακίων. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

• Διασφάλιση αποθήκευσης, κατηγοριοποίησης και οργάνωσης των φαρμάκων και των  

• αναλώσιμων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

•  Δημιουργία και διαμόρφωση φαρμακείου με κατάλληλο απόθεμα, χώρους παραλαβής  

• και αποθήκευσης.  

• Εγκατάσταση και διαχείριση του Sagastock (λογισμικό διαχείρισης φαρμακείου).  

• Επίβλεψη της προετοιμασίας, της αποστολής και της παραλαβής των παραγγελιών  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

• Τίτλος σπουδών Φαρμακευτικής ή Νοσηλευτικής.  

•  Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.  

• Γλώσσες: Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτή και προφορική)  
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Η γνώση Φαρσί ή/και Αραβικών θα συνεκτιμηθεί  

 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

• Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας.  

•  Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες. 

• Εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κρίσεων  

• Ικανότητα διαχείρισης ομάδας. 

• Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 
 

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 Φαρμακοποιού πεδίου» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις  02/06/2017.   
 
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. 

 
 
 


