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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 01 / 2021
για τη νέας θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης
για την υλοποίηση της Δράσης:
«Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου
“Λειτουργία νέας δομής ασυνόδευτων ανήλικων στην ΤΚ Καρίτσα Λάρισας"» με Κωδικό ΟΠΣ 5047094 ,
που
εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
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Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσληψη, με ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, μίας νέας θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί για την
στελέχωση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου
“Λειτουργία νέας δομής ασυνόδευτων ανήλικων στην Καρίτσα Λάρισας"» με Κωδικό ΟΠΣ 5047094 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, στο ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων που εδρεύει στο Ίλιον, Ν. Αττικής και διατηρεί
υποκατάστημα στην ΤΚ Καρίτσας Λάρισας του Δήμου Αγιάς, Ν. Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), με τα αντίστοιχα
επιθυμητά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ) :
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

105

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Καθήκοντα εργασίας

Διάρκεια σύμβασης

 Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της
διερμηνείας ή/και της μετάφρασης, σε γλώσσα,
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
ΚΕΑΝ-Κύτταρο
προφορική ή/και γραπτή, που κατανοεί ο κάθε
Διερμηνέας
Εναλλακτικών Αναζητήσεων
ασυνόδευτος
ανήλικος,
μεταξύ
των
γνώστης της
«Δύο (2) μήνες από την
Νέων
Καρίτσα Λάρισας,
ωφελούμενων
της
δομής
και
του
φάρσι γλώσσας
υπογραφή της
Δήμος Αγιάς,
απασχολούμενου προσωπικού, με σκοπό την
σύμβασης με
με δυνατότητα
Για τη στελέχωση & τη
Περιφερειακή Ενότητα
κατανόηση από τους ωφελούμενους των
δυνατότητα ανανέωσης
μετάφρασης
σε
λειτουργία της νέας Δομής
Λάρισας
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο
ή παράτασης»
ελληνικά ή
Ασυνόδευτων Ανήλικων στην
πλαίσιο των διαφορετικών τύπων υπηρεσιών
αγγλικά
Καρίτσα Λάρισας.
που παρέχονται, την ικανοποίηση αιτημάτων
τους και την κάλυψη των αναγκών τους.


Αριθμός
ατόμων

1

3

Κωδικός
θέσης

105

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Επιθυμητά Συνεκτιμώμενα προσόντα

α) Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας,

 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 Συναφή επαγγελματική εμπειρία πέραν του ενός έτους με ευάλωτες
ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών.
 Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας – Ομαδικό
πνεύμα.
 Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης
πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 Οργανωτικές ικανότητες.
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια /
εμπιστευτικότητα
 Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση).
 Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής.
 Επικοινωνιακό προφίλ.
 Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και
των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των
σχετικών πολιτικών.

β) Άριστη Γνώση Φάρσι γλώσσας (ως Μητρική Γλώσσα),
ή
α)Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β)Άριστη Γνώση της Φάρσι γλώσσας
γ)Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.



Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.



Οι θέσεις εργασίας δεν καλύπτουν έξοδα μετεγκατάστασης.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της απόδειξης
της επαγγελματικής συναφούς εμπειρίας τους (όπου απαιτείται) οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως για
παράδειγμα αντίγραφα τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, άδειες άσκησης επαγγέλματος εάν απαιτείται , πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής
γλώσσας, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ κλπ, συνημμένα μαζί με τα εξής επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα :
1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης,
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
3. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου*,
4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου σχετικά με την μη καταδίκη για αδίκημα που τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας
απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων,
προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης,
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης.
*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της
μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97
περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους σημειώματα να αναγράφουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ και ειδικά την
αρχή της τήρησης της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, σύμφωνα
με το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. ΤΑΜΕ-ΤΕΑ 2014-2020 (αριθ.82350/ΦΕΚ
2451/Β’/9.8.2016).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής & δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν :
1.
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης ,συνοδευόμενη από
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τον αιτούμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά
αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της παρούσας πρόσκλησης,
2.

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

3.

Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου*,

4.

Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου σχετικά με την μη καταδίκη για αδίκημα που τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας
απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων,
προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης,
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης,

-

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών
Αναζητήσεων Νέων, οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας
Κατερίνας Ψύχα (τηλ. επικοινωνίας: 210 2692880, 2108252297). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ή
- μέσω email στο info@kean.gr με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση [κωδικός θέσης]- ΤΚ Καρίτσα Λάρισας, περιοχή Κόκκινο Νερό». Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ηλεκτρονικώς θα αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης από τον οργανισμό , αν δε αποσταλεί ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με την οργάνωση ΚΕΑΝ στο 210 2692880.
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 06/01/2021
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα 1.Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίου & 2. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με
το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου : α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΝ (www.kean.gr)
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανάρτηση πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο Δικαιούχος φορέας μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε (2) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του φορέα και στους πίνακες ανακοινώσεων των κεντρικών
γραφείων αλλά και των υποκαταστημάτων τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, τους οποίους ενέκρινε η Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσωπικού του Δικαιούχου φορέα ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων , ενώ θα συνταχθούν και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης τα οποία θα υπογραφούν από δύο (2) υπαλλήλους του φορέα. Τα πρακτικά αυτά θα αποσταλούν αυθημερόν προς
ενημέρωση & έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων»στο e-mail: info@kean.gr.

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Σύναψη Σύμβασης
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δικαιούχου φορέα «ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων» προβαίνει στη σύναψη σύμβασης
ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων
κατάταξης και κατόπιν της έναρξης της λειτουργίας της νέας Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καρίτσα Λάρισας. Τυχόν
αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που συνεπάγεται ανακατάταξη
των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με
τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης.
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους
στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είτε λόγω
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης έργου.
Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται σε σχέση με το αντικείμενο της θέσης εργασίας της Δομής που θα στελεχώσει, τη χρονική
διάρκεια, τον τόπο και τον χρόνος εργασία του αντισυμβαλλόμενου καθώς και την αμοιβή του. Επιπλέον, αναφέρονται οι υποχρεώσεις του
απασχολούμενου προσωπικού, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της
κάθε Δομής, τον σεβασμό της ελευθερίας, αξιοπρέπειας και των ατομικών δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανήλικων, την εμπιστευτικότητα και
τη προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς και ορίζεται και ρήτρα απορρήτου ενώ υπογράφεται και υποχρεωτικά ο Κώδικας
Δεοντολογίας του προσωπικού.
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