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Logistics Supply Officer ECHO MdM Greece 2017 
 

Job Description: 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : : ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ: : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: : ΑΘΗΝΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: :  13/10/2017 

 

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 . 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ: 

Οι ΓτΚ Ελλάδας αναζητούν υπεύθυνο τμήματος προμηθειών, ο οποίος θα αναλάβει την  ομαλή εφαρμογή και 
την επίβλεψη των προμηθειών του έργου. Η θέση βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από τον Συντονιστή Προμηθειών 
του έργου. 
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ΚΑΘΗΚΟΝTΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟTΗΣΕΣ: 

• Σχεδιασμός προμηθειών του έργου σε στενή συνεργασία με τον Συντονιστή Προμηθειών, προ-
κειμένου να διασφαλιστούν οι προμήθειες σε όλη την υλοποίηση του έργου. 

• Διερεύνηση και αναγνώριση των σωστών προϊόντων, των καλύτερων τιμών και της δυνατότη-
τας παράδοσης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

• Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις διαδικασίες προμηθειών σύμφωνα με τις οδηγίες της ECHO 
και των ΓτΚ . 

• Σχεδιασμός της ροής προμηθειών και ταχεία αποθήκευση / τοποθέτηση. 
 

• Διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των αποθεμάτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προμη-
θειών. 

 
• Εξασφάλιση όλων των ενεργειών που αφορούν την τεχνική υποστήριξη του έργου (τεχνική υπο-

στήριξη ιατρικών κινητών μονάδων, συντήρηση, υπηρεσίες και κατασκευαστικά έργα) 
 

• Εξασφάλιση διαδικασιών παρακολούθησης σχετικά με τον τελωνειακό έλεγχο, τις αρμόδιες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την μεταφορά και αποθήκευση των προμηθειών, όπως απαι-
τείται. 

 
• Σύναψη ατομικών συμβάσεων με τους προμηθευτές, παρακολούθηση και επίβλεψη προκειμέ-

νου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες τιμές 
• Συχνή επικοινωνία με τους Συντονιστές Πεδίου σχετικά με τα αποθέματα και την παράδοση 

των προμηθειών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

 Πτυχίο οικονομικών/ Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
 Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση. 

 
Δεξιότητες:  
 

 Γνώση της Ελληνικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της οικειότητας με την ελληνική φαρμακευτική 
αγορά. 

 Προσανατολισμός και έμφαση στη λεπτομέρεια και το αποτέλεσμα. 
 Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας , και διαχείρισης χρόνου. 
 Ικανότητα να καθορίσει προτεραιότητες ανάλογα με τις ανάγκες , και προθεσμία. 
 Ομαδικό πνεύμα. 
 Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr )  
στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη   
«Υπεύθυνος τμήματος Προμηθειών» στο θέμα, έως τις  13/10/2017.   
 
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. 


