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Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού 

 

Η 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: «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για 

αιτούντες  διεθνή προστασία», που χρηματοδοτείται  από Υπουργείο Μετανάστευσης 

και Ασύλου, αναζητά συνεργάτες/ριες για την ακόλουθη θέση εργασίας σε 

διαμερίσματα που υπάρχουν στην Περιφέρεια Αττικής: 

 

 

Κωδ. 

Θέσης  

Ειδικότητα  Απαραίτητα προσόντα 

ΚΑ2 Διαμεσολαβητής/τρια (& 

μεταφραστής/τρια), 

Mediator/facilitator (also translator) 

 

 (3) Φαρσί/Νταρί/Ορντού/Παστό 

 (1) Γαλλικά  

 (1) Κιρμαντζί   

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής 

Γλώσσας σε γραπτό και 

προφορικό επίπεδο. 

Άριστη γνώση 

Φαρσί/Νταρί/Ορντού/Παστό ή 

Γαλλικά ή Κιρμαντζί σε  γραπτό 

και προφορικό επίπεδο. 

Επαγγελματική εμπειρία  

τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε 

συναφές αντικείμενο. 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

Ελληνικής Γλώσσας. 

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

Φαρσί/Νταρί/Ορντού/Παστό  

ή Γαλλικών ή Κιρμαντζί . 

Επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών 

σε θέση σχετική με το 

μεταναστευτικό / προσφυγικό και 

εμπειρία με ευάλωτες ομάδες. 

Εθελοντική εργασία σε συναφές 

αντικείμενο.  

 

mailto:info@nostos.org.gr
http://www.nostos.org.gr/


 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος 

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83 

Τ: 210 88 15 310 F: 210 52 21 950 

E: info@nostos.org.gr W: www.nostos.org.gr 

 

Funded by the Asylum, Migration, 
and Integration Fund of the 

European Union 

 

 
 

 

European Union 

ESTIA 2021: Rental Accommodation 
scheme for asylum seekers 

HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0129 

 
  

 

 

Τα παραπάνω προσόντα είναι τα ελάχιστα επιθυμητά. Οποιοδήποτε επιπλέον 

σχετικό προσόν ή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.  

Επιπρόσθετα, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική 

τους θητεία ή νομίμως και μονίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτήν. 

 

Διαδικασία & Ημερομηνία αποστολής βιογραφικών  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα  

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του φορέα CV@nostos.org.gr από 06/05/2021 έως 

24/05/2021 διευκρινίζοντας ότι απαντούν στην παραπάνω ανακοίνωση 

συμπληρώνοντας το σχετικό κωδικό θέσης και τον τίτλο του προγράμματος «ESTIA 

2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες  διεθνή προστασία». 

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 

των κενών θέσεων ή των εκάστοτε αναγκών που προκύπτουν.  

Δικαιολογητικά θα προσκομίζουν μόνο όσοι/ες επιλεχθούν για τις αντίστοιχες θέσεις 

εργασίας. 
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