
Οργάνωση: Médicos del Mundo - Spain (ΓτΚ Ισπανίας) 
Προθεσμία για αιτήσεις: 21/06/2017  
Ημερομηνία έναρξης: 07/2017  
Διάρκεια: maximum 6 μήνες   
Θέση: Εξωτερικός Σύμβουλος  
Τίτλος: Volunteering Policy & HR Procedures & Training Plan of the MdM EU Aid Volunteers 
Initiative  
Περιοχή: Μαδρίτη (Ισπανία) – με πιθανότητα περιστασιακών ταξιδίων  σε άλλα ευρωπαϊκά 

τμήματα των ΓτΚ. 

1. Περιεχόμενο:  

Οι Γιατροί του Κόσμου Ισπανίας μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους τους ( Γιατροί του 
Κόσμου Ολλανδίας, Σουηδίας, Βελγίου, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου) ανταποκρίθηκαν 
ως Κοινοπραξία στην Πρωτοβουλία των Εθελοντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η κοινοπραξία των Γιατρών του Κόσμου έχει τους 
ακόλουθους στόχους: 
- Τη συμπλήρωση των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων τους, με την ανάπτυξη εθελοντών έτσι 
ώστε το 2018, να υποστηρίξει τις τοπικές οργανώσεις για να παράσχουν ανθρωπιστική 
βοήθεια με βάση τις τρέχουσες ανάγκες, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της ικανότητας και της 
ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές Παγκοσμίως. 
- Την ενίσχυση της δυνατότητας αποστολής και φιλοξενίας οργανισμών που συμμετέχουν ή 
σχεδιάζουν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Δεδομένου ότι οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέχουν ως Κοινοπραξία στην Πρωτοβουλία 
Εθελοντικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί και να 
ακολουθηθεί μια κοινή πολιτική Εθελοντισμού, καθώς επίσης και διαδικασίες που αφορούν 
στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και ένα κοινό πλάνο εκπαίδευσης για τις έξι 
αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. 
 

2. Προϋπολογισμός  
Μέγιστο ποσό 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

3. Χρονοδιάγραμμα  
6 μήνες, με έναρξη από τον Ιούλιο του 2017 
- Δωρεάν πρόγραμμα που περιλαμβάνει τακτικές επαφές με την έδρα των Γιατρών του 

Κόσμου στη Μαδρίτη. 
- Θα καθοριστεί ειδικό χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένες προθεσμίες που θα 

καθορίσουν οι Γιατροί του Κόσμου Ισπανίας και θα συμφωνηθεί από τα μέλη της 
Κοινοπραξίας 
 
4. Τελικές υπηρεσίες  

1) Κοινή πολιτική των Γιατρών του Κόσμου για τον εθελοντισμό (στα αγγλικά), σύμφωνα με 
την Πρωτοβουλία Εθελοντών της ΕΕ για την παροχή βοήθειας 
2) Κοινές διαδικασίες για τον εθελοντισμό και τη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (στα 
Αγγλικά): αξιολόγηση, εκπαίδευση, κατάρτιση, κλπ. 
3) Κοινό πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Σπουδών των Γιατρών του Κόσμου (στα αγγλικά) μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης των Γιατρών του Κόσμου 
4) Κοινή ενημέρωση του δικτύου των Γιατρών του Κόσμου (στα Αγγλικά) 
5) Κοινή Συμφωνία για τον Εθελοντισμό από τους Γιατρούς του Κόσμου (στα Αγγλικά) και 
δημιουργία Εγχειρίδιου Εθελοντισμού 
 
Για το σκοπό αυτό, ο εξωτερικός σύμβουλος πρέπει: 



- Να εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ του διεθνούς «οδικού χάρτη» των Γιατρών του 
Κόσμου, του δυναμικού έκτακτης ανάγκης και της πρωτοβουλίας Εθελοντών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας 

- Να συντονίζει και να εκπαιδεύει τους εταίρους των Γιατρών του Κόσμου στο σχεδιασμό 
και την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής εθελοντισμού, στις διαδικασίες ανθρώπινου 
δυναμικού αλλά και σχέδιο κατάρτισης του εθελοντή των Γιατρών του Κόσμου στην 
Πρωτοβουλία Εθελοντισμού της ΕΕ  

- Να παράγει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά και να είναι σε θέση να εκπαιδεύει σε 
θέματα Εθελοντισμού και Ανθρώπινου Δυναμικού τους εταίρους των Γιατρών του 
Κόσμου 

 
 

5. Προφίλ  
Όλοι οι συμμετέχοντες που θα υποβάλλουν πρόταση θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις  
 
Εκπαίδευση / Πτυχίο 
Απαιτείται: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και / ή σε 
σχέση με την εκπαίδευση ηλεκτρονικής μάθησης 
Επιθυμητή: Γνώσεις σε ζητήματα Διεθνών Σχέσεων, στον τομέα των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε προγράμματα 
εθελοντισμού 
Επαγγελματική εμπειρία 
Απαιτείται: Ελάχιστη εμπειρία 3 έως 5 ετών σε παρόμοια θέση Μη Κυβερνητικής 
Οργάνωσης 
Επιθυμητή: Γνώση του διεθνούς δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, γνώση των έργων που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνώση διεθνών προγραμμάτων 
εθελοντισμού 
 
Άλλες προϋποθέσεις  
 
Άριστη γνώση Αγγλικών και Ισπανικών  
Γνώσεις Υπολογιστών: Office, Internet, Social Media. Γνώση των πλατφορμών ηλεκτρονικής 
μάθησης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  
 
Βασικές ικανότητες 
- Δέσμευση στο όραμα, τις αξίες και τις αρχές των Γιατρών του Κόσμου 
- Γνώση των βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τη διαχείριση του εθελοντισμού, από 

ευρωπαϊκή προοπτική 
- Οργανωτικότητα και αποτελεσματικός σχεδιασμός 
-  Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
-  Εξαιρετικές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 
-  Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με την ομάδα 
-  Διαθεσιμότητα για περιστασιακά ταξίδια σε άλλες χώρες μέλη του διεθνούς δικτύου των 

Γιατρών του Κόσμου 
 
 

6. Διαδικασία Επιλογής  
Σε συντονισμό με τις μονάδες ανθρώπινου δυναμικού και ανθρωπιστικής βοήθειας για την 
εθελοντική εργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια 
Μονάδα Αξιολόγησης / Ποιότητας των Γιατρών του Κόσμου: 
-  Δημοσίευση των Όρων Αναφοράς στην Ισπανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές 

αντιπροσωπείες των Γιατρών του Κόσμου 
- Προθεσμία για την καταβολή αιτήσεων: 21 Ιουνίου 2017 
- Προεπιλογή των 3 καλύτερων προσφορών 



-  Επικύρωση της επιτροπής διαδικασίας προμηθειών 
 

7. Συνθήκες  
Συμβόλαιο εξωτερικής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  
- Προϋπολογισμός: μέγιστο ποσό 20.000 € (με Φ.Π.Α.) 
- Προϊόντα / υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί να παρασχεθούν (βλέπε σημείο 4) 
-  Μέγιστο χρονικό διάστημα: 6 μήνες 
-  Χρονοδιάγραμμα πληρωμών: 50% κατά την υπογραφή της σύμβασης παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών / 25% στο μεσοδιάστημα της σύμβασης Περίοδος / 
αποπληρωμή του υπόλοιπου 25% πληρωμή με το τέλος της σύμβασης και την 
παράδοση του έργου  
 
8. Πώς να κάνετε αίτηση  

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στα Αγγλικά. Η αίτηση πρέπει να 

περιλαμβάνει την επιχειρηματική τους πρόταση, τον προϋπολογισμό, την επιστολή 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό. 

Τα βιογραφικά σημειώματα κατατίθενται στα:  

laure.salies@medicosdelmundo.org και 

Samanta.fernandezcanillas@medicosdelmundo.org  

belen.serranos@medicosdelmundo.org 

έως τις 21/06/2017 

 

Σημείωση: 

Μόνο οι υποψήφιοι που θα φτάσουν στη λίστα τελικής επιλογής θα ενημερωθούν για να 

περάσουν από συνέντευξη. 

Οι Γιατροί του Κόσμου δεσμεύονται για τη διαφορετικότητα στις διαδικασίες ένταξης στο 

εργατικό δυναμικό τους και ενθαρρύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και 

υποψήφιες και υποψήφιους από όλα τα εθνικά και θρησκευτικά υπόβαθρα.  

mailto:Samanta.fernandezcanillas@medicosdelmundo.org

