
 

 
Προκήρυξη θέσης εργασίας: Νοσηλευτικό Προσωπικό 
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 

ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 

ΘΕΣΗ: Νοσηλευτικό προσωπικό (1 θέση) 

ΕΔΡΑ: Φολέγανδρος (και επισκέψεις σε γειτονικά νησιά) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9 μήνες, με πιθανή επέκταση 

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία 

ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική 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 

οργάνωσης 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 καταπάτησης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει: 

 Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας στο Ιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην 

Φολέγανδρο, και, μέσω επισκέψεων, στην Σίκινο, την Ηρακλειά και το Κουφονήσι. 

 Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών. 

 Συνεργασία με το Ιατρικό Προσωπικό και τον Συντονιστή του Έργου, με σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία του Ιατρείου. 

 Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η 

παραπομπή/διακομιδή κάποιου περιστατικού. 

 Συστηματικά παρακολούθηση της πορείας των ασθενών, σε συνεργασία με το Ιατρικό 

Προσωπικό. 

 Διατήρηση αρχείου περιστατικών και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. 



 

 
Προκήρυξη θέσης εργασίας: Νοσηλευτικό Προσωπικό 
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 Συντονισμός Φαρμακείου: καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος, καταγραφή και ταξινόμηση 

φαρμακευτικού υλικού, τήρηση αρχείου φαρμακευτικού υλικού 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

 Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής. 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. 

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο της ομάδας. 

 Δεξιότητες οργάνωσης. 

 Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης. 

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail 

(fotini.aggelidou@mdmgreece.gr) βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Νοσηλευτικού Προσωπικού Φολέγανδρος», έως τις 

01/06/2018. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας 

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση 

την αρχή των ίσων ευκαιριών. 
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