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Περιγραφή θέσης: 

 
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 50% 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ: : ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 50 % (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΚΑΒΑΛΑ/ΔΡΑΜΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: : 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 επίβλεψη του Οδοντιάτρου, ο βοηθός οδοντιάτρου  θα συνδράμει στην παροχή οδοντιατρικής φροντί-

δας στους ασθενείς που επισκέπτονται την κλινική. Θα εργάζεται με την κινητή μονάδα στα πεδία της Ηπείρου, 

Καβάλας και Δράμας. 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

• Θα συνεργάζεται με τον Οδοντίατρο για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς. 

• Θα είναι υπεύθυνος/η για την χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
οδοντιάτρου. 

• Θα παρέχει συμβουλές και συστάσεις στους ασθενείς (προαγωγή υγείας και κανόνων προσωπικής         
υγιεινής, διατροφής). 

• Θα παρακολουθεί και θα φροντίζει για την τήρηση της σωστής διαχείρισης των υγειονομικών αποβλή-
των και του επιπέδου υγιεινής κατά την διάρκεια παροχής των υγειονομικών υπηρεσιών. 

• Θα είναι υπεύθυνος/η για την ταυτοποίηση των επειγόντων περιστατικών και την παραπομπή τους 
στον οδοντίατρο. 

• Θα συμβάλλει και θα προάγει την επικοινωνία μηνυμάτων σχετικών με τη δημόσια υγεία των διαμενό-
ντων στους καταυλισμούς, σε συνεργασία με τον οδοντίατρο και τον συντονιστή πεδίου. 

• Θα είναι υπεύθυνος/η για τον κλιβανισμό των εργαλείων και την καθαριότητα του εσωτερικού χώρου 
της κινητής μονάδας γενικότερα. 

• Θα είναι υπεύθυνος/η για την έγκαιρη παραγγελία φαρμάκων και αναλωσίμων και τον ανεφοδιασμό 
της κινητής μονάδας με αυτά, καθώς και για την ενημέρωση των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων στο 
κεντρικό φαρμακείο. 

• Θα αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα, όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

• Τίτλος σπουδών βοηθού οδοντιάτρου, νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.  

• Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσίας. 

• Προθυμία να εργαστεί σε ομάδες και πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον. 

• Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 

• Γλώσσες: Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτή και προφορική). 

 

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες. 

• Εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κρίσεων. 

• Γνώση Αραβικών/ Φαρσί 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   
«Θέση βοηθός Οδοντιάτρου»  έως τις  17/06/2017.   
 
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. 
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