
1

 
 

1 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

FINANCE Assistant MdM GREECE  
 

Περιγραφή θέσης: 
 

ΒΟΗΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Γιατροί του Κόσμου 

ΤΙΤΛΟΣ: : FINANCE ASSISTANT 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: : ΑΘΗΝΑ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : Έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 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 . 

Περίληψη θέσης: 

Η MDM στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων ατόμων στην υγειονομική περίθαλψη. Την θέση 
αυτή υποστηρίζει το έργο «Ελεύθερη και ποιοτική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών 
στη μεταναστευτική διαδικασία». Ο Finance Assistant πρέπει να είναι εξειδικευμένος στον τομέα της λογιστικής 
και του ταμείου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους, πα-
ράλληλα με την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι καλές δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου και 
η ικανότητα να ανταποκρίνεται θετικά και εποικοδομητικά σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περι-
βάλλον είναι επίσης βασικές ικανότητες. Ο Finance Assistant αναμένεται να βοηθήσει τον Συντονιστή Οικονομι-
κών της Διεύθυνσης Συντονισμού για τη ΓΔ ECHO της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δραστηριότητες που σχε-
τίζονται με τη λογιστική, τη διαχείριση μετρητών, τις διαδικασίες δωρητών και τις εθνικές νομοθεσίες. 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

FINANCE Assistant MdM GREECE  
 

Περιγραφή θέσης: 

 

 Ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από την διαχείριση του Financial Coordinator της ECHO. 

 Θα δουλεύει σε στενή συνεργασία με τους 2 Finance Officers 

 Θα δουλεύει σε στενή συνεργασία με το λογιστήριο των MDM Ελλάδος  

 

Ο Finance Assistant  θα ενταχθεί στην ομάδα του ECHO, υποστηρίζοντας ιεραρχικά και λειτουργικά τον Financial 

Coordinator και ταυτόχρονα θα συνεργάζεται παράλληλα με τους Finance Officers. Ο Finance Assistant του 

προγράμματος θα επικοινωνεί με το λογιστήριο των MDM που εδρεύει στην Αθήνα. 

 
Καθήκοντα και αρμοδιότητες:  
 
Γενικά 

- Θα βοηθήσει στην οργάνωση των διάφορων εγγράφων των ΓΤΚ από το 2016 έως το 2017. 
- Θα βοηθήσει στην οργάνωση των διάφορων πρωτότυπων εγγράφων των ΓΤΚ Βελγίου από το 2016 έως 

το 2017. 
- Θα βοηθήσει στην οργάνωση των διάφορων πρωτότυπων εγγράφων για κάθε μήνα έως και τον Ιούλιο 

του 2017. 
- Θα οργανώσει και θα αρχειοθετήσει τα οικονομικά αρχεία. 
- Θα οργανώσει τα αντίτυπα όλων των εγγράφων. 
- Θα οργανώσει τα αρχεία των ΓΤΚ Βελγίου (όλα τα αντίτυπα του 2017). 
- Θα είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία με τα Κούριερ αναφορικά με τις αποστολές στο Βέλγιο. 
- Θα είναι υπεύθυνος/η για την ανάκτηση των boarding pass τα οποία πιθανόν να  λείπουν από το αρχείο. 
- Θα είναι υπεύθυνος/η να μεταφράσει το SAGA στα Αγγλικά (accounting codes, budget code) 

 
 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες που καθορίζονται στην παρούσα περιγραφή εργασίας δεν είναι εξαντλητικά και 
μπορούν να εξελιχθούν ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
 

Εκπαίδευση:  

 Πτυχία οικονομικών ή λογιστικής 
 

Εμπειρία: 

 Ελάχιστη εμπειρία  1 έτους σε ανάλογη θέση  
 Η εμπειρία από τη συνεργασία με διεθνείς χορηγούς, ιδίως από ευρωπαίους χορηγούς, όπως η ECHO, είναι 

ένα πλεονέκτημα  
 Εμπειρία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των διαδικασιών χρηματοδότησης 
 Σημαντική εμπειρία εργασίας σε μεγάλες ομάδες και σε πολυεπιστημονικό περιβάλλον 
 Εμπειρία σε ΜΚΟ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
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FINANCE Assistant MdM GREECE  
 

 
 

Ικανότητες:  

 Άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά. Γαλλικά ή Ισπανικά θα θεωρηθεί προσόν. 
 Έμπειρος χρήστης χρηματοοικονομικού λογισμικού 
 Άριστη χρήση υπολογιστή και γνώση MS Office. Άριστη γνώση Excel. 
 Να μπορεί να διαχειρίζεται και να καθοδηγεί τους υπαλλήλους ώστε να διασφαλίζει ότι ακολουθούνται 

σωστά οι διαδικασίες 
 Ομαδικός πνεύμα με διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητικός και με θετική προσέγγιση, αντοχή στο άγχος, 

ικανότητα να θέτει προτεραιότητες 
 Υψηλό βαθμό ακρίβειας για την εξασφάλιση της ορθότητας των οικονομικών πληροφοριών 
 Ικανότητα να σέβεται την πλήρη εμπιστευτικότητα 
 Αποτελεσματικές προφορικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας 

 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr )  

στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη   

«βοηθός οικονομικού τμήματος» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις 15-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. 

 


