Θέση Συντονιστή/ρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center
ψάχνει για Συντονιστή/ρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με πείρα τουλάχιστον τριών ετών, για να
εργαστεί στον Ανθρωπιστικό Τομέα του “Hope For Children” CRC Policy Center με έδρα στη
Λευκωσία.
Καθήκοντα:
 Διοίκηση, συντονισμός και επίβλεψη εργασιών της ομάδας προσωπικού του τμήματος.
 Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης κοινωνικών αναγκών και στήριξης στους επωφελούμενους του
οργανισμού.
 Οργάνωση εκπαιδεύσεων και δράσεων στήριξης του προσωπικού.
 Συντονισμός και διεξαγωγή βιωματικών εργαστήριων και σεμιναρίων στους επωφελούμενους
του οργανισμού.
 Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης.
 Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 Εκπροσώπηση οργανισμού στα ΜΜΕ.
 Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/Φορείς/Οργανισμούς.
 Ετοιμασία εκθέσεων.
 Σχεδιασμός κοινωνικών προγραμμάτων.
 Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων
εκδηλώσεων δραστηριοτήτων για λογαριασμό του Οργανισμού.
 Εκπροσώπηση του Οργανισμού σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην
Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 Διοικητικά καθήκοντα.
 Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ζητηθούν στη βάση των αναγκών του Οργανισμού.
Προσόντα:
 Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία
 Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
 Εμπειρία στη διοίκηση, το συντονισμό και την υποστήριξη επαγγελματιών
 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office.
 Άδεια οδήγησης ΙΧ .
Επιπρόσθετα Προσόντα:
 Εμπειρία σε θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης του τμήματος και του οργανισμού.
 Επαγγελματική εκπαίδευση σε εργαλεία ή επιστημονικώς υποστηριζόμενες θεραπευτικές
παρεμβάσεις χρήσιμες για τη παροχή υπηρεσιών προς παιδιά.
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Λοιπές δεξιότητες:
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, ευελιξία, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. Επικοινωνιακές δεξιότητες,
ομαδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείριση κρίσης.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος μαζί με το
βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο jobs@uncrcpc.org μέχρι 31/1/2022 με θέμα:
SW.COR.2022
Σημείωση*: Άτομα που δεν πληρούν τα 3 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας δεν θα καλούνται
σε συνέντευξη.
Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:
1.Πρωτότυπο Πιστοποιητικού μη Περίληψης Προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για
Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών και
2.Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών.
3. Προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού ότι δεν πάσχουν από οποιαδήποτε μεταδοτική
/μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση
ακτινογραφίας θώρακα).

