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Ανακοίνωση για πρόσληψη Προσωπικού  
Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ», Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης 
Παλιννοστούντων Ομογενών Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ», αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία με κύριο στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Accommodation 
and assistance to asylum seekers and relocation candidates» που χρηματοδοτείται από 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αναζητά συνεργάτες/ριες για τις 
ακόλουθες θέσεις εργασίας στις δομές ή διαμερίσματα που υπάρχουν στην Περιφέρεια 
Αττικής : 
 
Κωδ. 
Θέσης  

Ειδικότητα  Απαραίτητα προσόντα 

ΚΑ1 Κοινωνικοί Λειτουργοί  Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Άδεια 
Ασκήσεως Επαγγέλματος,  γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ. Επιθυμητή σχετική 
εμπειρία. 

ΚΑ2 Διαμεσολαβητής/τρια (& 
μεταφραστής/τρια), 
Mediator/facilitator (also 
translator) 

Γνώστης/ρια: Δυνατότητα επικοινωνίας  
στην Αραβική  και  Ελληνική γλώσσα 
σε προφορικό και γραπτό λόγο  όσο και 
σε  επίπεδο ανάγνωσης 

ΚΑ3 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων / Καθαριστές 
ξενώνων 

Τουλάχιστον Απόφοιτοι/ες 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιθυμητή 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

ΚΑ4 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων / Προσωπικό 
κουζίνας 

Τουλάχιστον Απόφοιτοι/ες 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιθυμητή 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

ΚΑ5 Τοπικοί Συντονιστές Τουλάχιστον Απόφοιτοι/ες 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Απαραίτητη η ικανότητα επικοινωνίας 
και η γνώση Η/Υ. 

ΚΑ6 Νοσηλευτές/τριες Πτυχίο, Άδεια Ασκήσεως 
Επαγγέλματος. Επιθυμητή σχετική 
εμπειρία.  

ΚΑ7 Διοικητικού Υπάλληλοι / 
Τμήμα προμηθειών 

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ. Επιθυμητή η  
σχετική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

ΚΑ8 Διοικητικού Υπάλληλοι  Απόφοιτοι τριτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ. Επιθυμητή η 
εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση 
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Εθνικών και  Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.  

ΚΑ9 Ηλεκτρολόγοι / Υδραυλικοί Πτυχίο, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 
ΚΒ1 Πληροφορικός Αντίστοιχο Πτυχίο 
ΚΒ2 Μάγειρας Πτυχίο μάγειρα. Επιθυμητή η εμπειρία 

σε αντίστοιχες δομές 
ΚΒ3 Νομικός Σύμβουλος Πτυχίο Νομικής, Άδεια Ασκήσεως 

Επαγγέλματος, καλή χρήση  Η/Υ και  
γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή σχετική 
εμπειρία 

 
Τα παραπάνω προσόντα είναι τα ελάχιστα επιθυμητά. Οποιοδήποτε επιπλέον 
σχετικό προσόν ή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.  
 
Διαδικασία & Ημερομηνία αποστολής βιογραφικών  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα  
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nostos@ath.forthnet.gr ή και να τα προσκομίζουν 
ιδιοχείρως στα κεντρικά γραφεία του φορέα από 02/01/2017 έως 30/06/2017, 
διευκρινίζοντας ότι απαντούν στην παραπάνω ανακοίνωση συμπληρώνοντας και τον 
σχετικό κωδικό θέσης..  
Ο φορέας θα εξετάζει τις αιτήσεις με τη σειρά που έρχονται στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και θα καλεί σε συνέντευξη τους/τις ενδιαφερόμενους μέχρι την κάλυψη 
κενών των θέσεων ή των εκάστοτε αναγκών που προκύπτουν. Δικαιολογητικά θα 
προσκομίζουν μόνο όσοι/ες επιλεχθούν για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. 
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