Θέση εργασίας: Ψυχολόγος

Αναζητείται Ψυχολόγος για εργασία στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων, στην
Καβάλα, με σκοπό την αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και την ψυχοκοινωνική
υποστήριξη των διαμενόντων προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

Υποβολή έως: 11/12/2020
Τοποθεσία: Καβάλα
Καθεστώς: Πλήρης Απασχόληση

Ο εργαζόμενος θα έρχεται σε τακτική επαφή με παιδιά

Αρμοδιότητες
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Αποτελεί πρόσωπο αναφοράς, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με ευάλωτες οικογένειες
και ωφελούμενους
Αξιολογεί και καταγράφει τις κοινωνικές ανάγκες των ωφελουμένων,
πραγματοποιώντας συνεδρίες σε τακτικό επίπεδο για την επαναξιολόγησή τους
Συμμετέχει στο κομμάτι της διαχείρισης υποθέσεων σε συνεργασία με το προσωπικό
της ομάδας καθώς και με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών
Συνεργάζεται με διερμηνείς με στόχο την παροχή υπηρεσιών
Συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αξιολογώντας τις πληροφορίες
που λαμβάνει και προτείνοντας παρεμβάσεις ή σχέδια δράσης
Διατηρεί πλήρες και ενημερωμένο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει τα απαραίτητα
στοιχεία που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα
Διαχειρίζεται ατομικές περιπτώσεις προστασίας (παιδική προστασία, προστασία
θυμάτων έμφυλης βίας/σεξουαλικής παρενόχλησης) και προτείνει παρεμβάσεις ή
σχέδια δράσης
Αναζητά λύσεις με γνώμονα την προστασία ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν
υποστεί βία
Συμμετέχει στη διαδικασία παραπομπής ωφελουμένων σε άλλες υπηρεσίες, όποτε
αυτό απαιτείται

•

Συντάσσει αναφορές και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία/αρχεία/δικαιολογητικά

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας
Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
Εμπειρία στην υποστήριξη και την εργασία με ευάλωτες ομάδες
Τουλάχιστον ένα έτος εργασιακής εμπειρίας στη διαχείριση υποθέσεων
Αποτελεσματική συνεργασία ως μέρος μίας διαπολιτισμικής και διεπιστημονικής
ομάδας
Αποτελεσματική διευθέτηση προβλημάτων των ωφελουμένων
Προηγούμενη εμπειρία σε street-work ή σε κάποια εργασία που συνδυάζει απευθείας
επαφή με ευάλωτες ομάδες θεωρείται πλεονέκτημα
Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία στη χρήση Microsoft Office
Εξαιρετικές δεξιότητες αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας, ακρόασης, και παρατήρησης, με
στόχο τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και υποστήριξης μεταξύ των ωφελουμένων
γυναικών και κοριτσιών, διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών
Πνεύμα ομαδικότητας και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση προβλημάτων
Οργανωτικότητα και προτεραιοποίηση του φόρτου εργασίας
Ισχυρές δεξιότητες στη σύνταξη αναφορών (reports)
Έμφαση και προώθηση των αρχών υποστήριξης ατόμων που έχουν υποστεί έμφυλη βία

Επιθυμητά προσόντα
•
•
•

Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο, π.χ. σε camps ή προσωρινές δομές φιλοξενίας
Ενδιαφέρον και εμπειρία στηνεργασία με ευάλωτες ομάδες
Γνώση Αραβικών, Γαλλικών ή Φαρσί

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα συνοδευόμενο από μία επιστολή ενδιαφέροντος στη διεύθυνση thesrecruitment@solidaritynow.org αναφέροντας στο θέμα «Ψυχολόγος_Καβάλα» έως τις 11
Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες https://www.solidaritynow.org/en/english-social-scientist/

Disclaimer: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the
processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek
legislation.

