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Περιγραφή θέσης: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Γιατροί του Κόσμου 

ΤΙΤΛΟΣ: : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ: : Αθήνα 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : Μέχρι 30/09/17 με πιθανότητα επέκτασης 

 

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:  

Οι ΓτΚ στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλ-

ψης. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάρτιο του 2017, οι ΓτΚ ξεκίνησαν το έργο «Ελεύθερη και ποιοτική πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη για μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται στη μεταναστευτική διαδικασία». Το 

έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεξάγει ιατρικές και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες σε 

προσφυγικούς καταυλισμούς στην Ελλάδα. 
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Σήμερα, οι Γιατροί του Κόσμου δίνουν το παρόν σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Κάθε περιφερειακή ομάδα 

είναι υπό την επίβλεψη του Συντονιστή Πεδίου αλλά και την επίβλεψη του Υπεύθυνου Επιχειρήσεων στην Α-

θήνα. 

Για την ομάδα της Αττικής, οι Γιατροί του Κόσμου αναζητούν να προσλάβουν έναν (LAF). Ο LAF υποστηρίζει τον 

Συντονιστή Πεδίου μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των ανθρωπίνων, υλικών και οικονομικών πό-

ρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δραστηριοτήτων των Γιατρών 

του Κόσμου στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται. 

Ο υποψήφιος θα αναφέρεται στον Συντονιστή πεδίου αναφορικά με τις δράσεις στο πεδίο, και τεχνικά στα 

Τμήματα προμηθειών / Οικονομικών / Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 
Αναφορικά με τη Δ/νση Προμηθειών: 

 

• Διαχείριση όλων των προμηθειών πεδίου σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες και διαδικασίες των ΓτΚ: 
 

- Συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των αιτήσεων αγοράς ή εξυπηρέτησης που αφορούν στο έργο 
- Λήψη τιμών από τους σχετικούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών 
- Προετοιμασία όλων των πιστοποιημένων κανονισμών για την αγορά προϊόντων από επιλεγμένους 

προμηθευτές  
- Συγκέντρωση και υποβολή προς πληρωμή όλων των τιμολογίων που σχετίζονται με τα προϊόντα που 

έχουν αγοραστεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί  
- Μέριμνα για τη σωστή αποθήκευση όλων των αντικειμένων που αγοράστηκαν πριν από την παρά-

δοσή τους στους τελικούς χρήστες 
- Εξασφάλιση της σωστή υποβολής όλων των εγγράφων προμηθειών 
- Εξασφάλιση της έγκαιρης διαβίβασης όλων των εγγράφων προμηθειών στις αρμόδιες υπηρεσίες σε 

επίπεδο συντονισμού 
- Εξασφάλιση ότι η πορεία των προμηθειών είναι ενημερωμένη ανά πάσα στιγμή 

 

• Διαχείριση όλων των μη ιατρικών αποθεμάτων: 
 

- Εκτέλεση τακτικών απογραφών όλων των μη ιατρικών αποθεμάτων στα γραφείο και τους ξενώνες 
- Εξασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης όλων των μη ιατρικών ειδών (υλικού και εξοπλισμού) 
- Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη μέση κατανάλωση μη ιατρικών αντικειμένων όταν ζητηθεί 
- Πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες και προετοιμασία των ανάλογων αιτημάτων για αγορά ή πα-

ροχή υπηρεσιών  
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• Παρακολούθηση των οχημάτων: 
 

-  Εβδομαδιαία παρακολούθηση και επιθεώρηση καυσίμων και οχημάτων 
-  Έγκαιρη διαβίβαση της κατάστασης όλων των οχημάτων σε σχέση με το Υλικοτεχνικό τμήμα και τον 

Συντονισμό. 
 

• Παρακολούθηση των ακινήτων:  
 

- Επιθεώρηση και διαβεβαίωση ότι τα γραφεία και οι ξενώνες διατηρούνται σε καλή κατάσταση 
- Επαφή με τους ιδιοκτήτες των γραφείου και των ξενώνων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με μισθώ-

σεις, αποθέματα, συντήρηση και επισκευή  
- Παρακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο και πετρέ-

λαιο) 
- Έλεγχος, προετοιμασία και υποβολή πληρωμών για όλους τους λογαριασμούς 
- Εξασφάλιση ότι όλοι οι ξενώνες είναι επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα των Για-

τρών του Κόσμου 
- Εξασφάλιση ότι όλα τα υλικοτεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με ακίνητα ή / και εξοπλισμό επιλύ-

ονται γρήγορα και αποτελεσματικά υπό τον συντονισμό του Υλικοτεχνικού Τμήματος 
- Εξασφάλιση ότι όλοι οι υπάλληλοι, οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι στις κινητές μονάδες διαθέτουν 

τον επαρκή εξοπλισμό. 
-  Οργάνωση του τακτικού καθαρισμού των γραφείων και των ξενώνων 

 

• Παρακολούθηση των υπεργολαβικών έργων: 
 

- Συμμετοχή στην προετοιμασία εργασιών υπεργολαβίας (τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγια, σχέδια 
συμβάσεων κ.λπ.) 

- Λήψη προσφορών από πιθανούς υπεργολάβους 
- Προετοιμασία και υποβολή προς επικύρωση όλων των  
- Επαφή με επιλεγμένους υπεργολάβους σε όλα τα σχετικά θέματα 
- Συγκέντρωση και υποβολή προς επικύρωση και πληρωμή όλων των τιμολογίων που αφορούν υπεργο-

λαβικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης όλων των πληρωμών σε δόσεις 

 

 
Αναφορικά με τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού: 

  

• Συγκέντρωση  και υποβολή των Αιτήσεων Αδειας / Μηνιαίων φύλλων εργασίας και Αιτημάτων μετα-
κίνησης των υπαλλήλων του πεδίου στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  

• Προετοιμασία όλων των απαραίτητων ημερήσιων αποζημιώσεων των υπαλλήλων του πεδίου  

• Παρακολούθηση στέγασης προσωπικού: 
- Οργάνωση της στέγασης για όλους τους νέους υπαλλήλους, τους επισκέπτες και τα μέλη των κινη-

τών μονάδων 
- Εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης των κλειδιών του γραφείου και των ξενώνων 
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Αναφορικά με τη Δ/νση Οικονομικών: 
 

• Διαχείριση κεφαλαίων: 
 

- Προετοιμασία και υποβολή στον επικεφαλής των Οικονομικών, σε συνεργασία με το Συντονι-
στή Πεδίου, του μηνιαίου αιτήματος σε μετρητά, ανάλογα με τις προσδιορισμένες λειτουργικές 
ανάγκες 

- Εξασφάλιση ότι τα παρεχόμενα κεφάλαια εισπράττονται, διατηρούνται ασφαλή και διαχειρίζο-
νται σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες των Γιατρών του Κόσμου 
 

• Λογιστικά:  

- Έλεγχος όλων των τιμολογίων και των παραστατικών ώστε να συνάδουν με τους κανονισμούς 
και τις διαδικασίες χρηματοδότησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης των Γιατρών του Κόσμου 

- Παροχή μεταφρασμένων τιμολογίων στα αγγλικά, όταν είναι απαραίτητο 
- Υποβολή προς επικύρωση όλων των ημερήσιων αποζημιώσεων, τις αιτήσεις επιστροφής χρη-

μάτων και τα προκαταρκτικών εγγράφων εργασιών / λήξης μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνο-
δευτικά έγγραφα 

- Βεβαίωση ότι όλα τα επικυρωμένα τιμολόγια που θα καταβληθούν από τον Συντονισμό διαβι-
βάζονται εγκαίρως στον υπεύθυνο Οικονομικών μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγ-
γραφα 

- Καταβολή και πληρωμή όλων των επικυρωμένων τιμολογίων που θα καταβληθούν κατά τό-
πους 

- Πραγματοποίηση όλων των επικυρωμένων αποζημιώσεων σύμφωνα με την πολιτική των Για-
τρών του Κόσμου 

- Διαχείριση όλων των προκαταβολών μετρητών σύμφωνα με τους κανόνες των Γιατρών του Κό-
σμου 

- Βεβαίωση ότι όλα τα δελτία έχουν κατατεθεί σωστά, αποτιμηθεί και διατηρηθεί με ασφάλεια 
- Κωδικοποίηση όλων των εξόδων, των αποζημιώσεων, των μεταφορών και των προκαταβολών 

στο λογισμικό των Γιατρών του Κόσμου, σύμφωνα με τους κανόνες της οργάνωσης 
- Τακτικές μετρήσεις μετρητών και αναφορά τυχόν αποκλίσεων στον Συντονιστή Πεδίου 
- Εκτέλεση «κλεισίματος» μετρητών στο τέλος κάθε μήνα σε συνεργασία με τον Συντονιστή Πε-

δίου 
- Εξασφάλιση ότι το μηνιαίο κλείσιμο των λογαριασμών εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες 

των Γιατρών του Κόσμου 
- Έπειτα από το κλείσιμο κάθε μήνα, προετοιμασία και υποβολή στον υπεύθυνο Οικονομικών 

των κλειστών λογαριασμών (ηλεκτρονικό αρχείο, έντυπα δελτία κλπ.) 
 

•  Προϋπολογισμοί και προβλέψεις: 

- Συμμετοχή στην προετοιμασία των μελλοντικών δαπανών για το έργο 
- Παροχή αναλύσεων των δαπανών του έργου  
- Ενεργός συμβολή στον εντοπισμό τομέων όπου τα οικονομικά αποθέματα θα μπορούσαν να 

διαχειριστούν αποτελεσματικότερα και πρόταση συγκεκριμένων λύσεων  
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Παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης στον Συντονιστή Πεδίου: 
 

• Συνεχής επικοινωνία με τον Συντονιστή Πεδίου για θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των 
Γιατρών του Κόσμου στην Αττική 

• Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των ομάδων 

• Συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των Γιατρών του Κόσμου 
στην Αττική σύμφωνα με τη γενική στρατηγική των Γιατρών του Κόσμου 

• Συμμετοχή στην κατάρτιση σχεδίων οικονομικών πόρων 

• Υποστήριξη του Συντονιστή Πεδίου κατά την κατάρτιση σχεδίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

• Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες ή / και οργανισμούς, σε περίπτωση που χρειαστεί 

• Συμβολή στη σύνταξη εκθέσεων (μηνιαίες καταστάσεις, βασικά σημεία συνεδριάσεων) 

• Τα καθήκοντα και οι ευθύνες που ορίζονται στην παρούσα περιγραφή της θέσης εργασίας δεν είναι 
οριστικά και μπορούν να μεταβληθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  : 

• Πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες, οικονομικών, λογιστή, ή ανθρώπινου Δυναμικού ή τουλάχιστον 2χρό-
νια προϋπηρεσίας σε σχετικό πεδίο. 

 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : 

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  

• Προηγούμενη εμπειρία σε ΜΚΟ επιθυμητή  

• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας 

• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και 
εποπτείας , ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης . 

• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ιδιαίτερα σε excel. 

• Γλώσσες : ‘Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών. 

• Σεβασμός απορρήτου 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :  
 
Η γνώση Φαρσί/ Αραβικών 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   

«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις  

7-Ιουλίου-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. 


