
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΘΕΣΗ: Ψυχολόγου 

 

Η Μέριμνα προκηρύσσει μία θέση εργασίας ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης, 

για το Συμβουλευτικό της Κέντρο Στήριξης στο Πένθος στην Αθήνα. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 

ΠΕΝΘΟΣ 

 

Σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου Στήριξης στο Πένθος της 

Μέριμνας, στην Αθήνα, είναι η ψυχολογική στήριξη των παιδιών, εφήβων και 

των οικογενειών τους όταν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο νοσεί από μια 

σοβαρή ασθένεια ή έχει πεθάνει. Η ψυχολογική στήριξη προσφέρεται 

δωρεάν είτε μέσω ατομικών συναντήσεων, είτε μέσω συμμετοχής σε ομάδες 

στήριξης για γονείς και ομάδες στήριξης για παιδιά.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 

Μέριμνας : www.merimna.org.gr  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 

Οι αρμοδιότητες του ψυχολόγου περιλαμβάνουν: 

 Συμβουλευτική στήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών στο πένθος μέσω 

ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών συνεδριών 

 Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας και φορείς -που δεν έχουν πρόσβαση στο Συμβουλευτικό 

Κέντρο της Αθήνας- για τη διαχείριση μιας κρίσιμης κατάστασης, η οποία 

αφορά απώλεια στην οικογένεια ή τη σχολική κοινότητα 

 Ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου της υπηρεσίας 

 Συμμετοχή στην εποπτεία που πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες με όλα τα 

μέλη της ομάδας των ψυχολόγων του Συμβουλευτικού Κέντρου  

 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιεί η Μέριμνα 

για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς, με θέμα τη στήριξη 

παιδιών και οικογενειών στην απώλεια και την ασθένεια αγαπημένου τους 

προσώπου 

http://www.merimna.org.gr/


 

 Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνει η Μέριμνα 

για το προσωπικό της  

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία: 

 Πτυχίο στην Ψυχολογία 

 Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 Εμπειρία και προϋπηρεσία στη συμβουλευτική στήριξη παιδιών 

 Προαιρετικά ολοκλήρωση της επιμόρφωσης που πραγματοποιεί η Μέριμνα 

στη στήριξη και τη συμβουλευτική πένθους για παιδιά, εφήβους και 

οικογένειες που θρηνούν (Α’ & Β’ Κύκλος επιμόρφωσης) 

 Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας των 

ψυχολόγων του Συμβουλευτικού Κέντρου 

 Γνώση Χειρισμού Η/Υ 

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ 

(https://merimna.org.gr/wp-content/uploads/2022/02/ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΘΕΣΗ-

ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.doc) και αποστείλετε την μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 

μια συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μια συστατική επιστολή, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: administration@merimna.org.gr 

 

Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης 20 Μαρτίου 2022 

 

Γραμματεία Διοίκησης, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6463367 (9.00 π.μ. – 17.00 

π.μ.) 

 

https://merimna.org.gr/wp-content/uploads/2022/02/ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΘΕΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.doc
mailto:administration@merimna.org.gr

