
ΦΟΡΕΑΣ :  Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 

ΘΕΣΗ: Συντονιστής/στρια πεδίου  (1 Θέση)  

ΕΔΡΑ: Λάρισσα  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 μήνες  

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα   

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  

Οι Γιατροί του Κόσμου / Médecins du Monde - Ελλάδας (ΓτΚ - Ελλάδας) είναι μια ιατρική, μη κυβερνητική 

οργάνωση ανθρωπιστικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1990. Είναι μέλος του διεθνούς δικτύου 

Médecins Du Monde International που αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Καναδάς, 

Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, 

Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής). Κατευθυντήρια αρχή των ΓτΚ είναι ότι κάθε 

άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, γενετήσιου 

προσανατολισμού, θρησκείας, ιδεολογίας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Ως εκ τούτου, οι ΓτΚ 

καθοδηγούνται από τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Ωστόσο, η ουδετερότητα αυτή 

δεν εμποδίζει τους ΓτΚ να μιλούν ανοικτά για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν οι 

ίδιοι γίνονται αυτόπτες μάρτυρες. Όπου αυτό είναι δυνατό, οι ΓτΚ επισημαίνουν τους κινδύνους που 

απορρέουν από τέτοιου είδους παραβιάσεις είτε μέσω της σιωπηλής διπλωματίας είτε με τη συνδρομή 

των ΜΜΕ.  

Η οργάνωση δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, αναπτύσσοντας ποιοτικές 

υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας, διευκολύνοντας την πρόσβαση και υποστηρίζοντας το δικαίωμα στην 

υγεία για όλους.  Επίσης προωθεί την ορθή διαχείριση των δομών υγείας που τελούν υπό τη στήριξή της. 

Οι ΓτΚ είναι μια ανεξάρτητη ΜΚΟ η οποία παρέχει ταχεία, στοχευμένη και μικρής κλίμακας ανθρωπιστική 

βοήθεια σε πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Από την αρχή της δράσης τους, οι Γιατροί 

του Κόσμου Ελλάδας, υλοποιούν διάφορα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την παροχή 

ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένους πληθυσμούς που δεν μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Μακροπρόθεσμος στόχος των ΓτΚ είναι να 

καταστεί η υγεία θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. 

 

Στόχοι της θέσης: 

Στόχος των ΓτΚ είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη. Η 

θέση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Free and quality access to health care for migrants in 

the migratory process» (Ελεύθερη και ποιοτική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για τους 

μετανάστες κατά τη μεταναστευτική διαδικασία). Ο Βοηθός Οικονομικής Διαχείρισης πρέπει να είναι 



εξειδικευμένος στον τομέα της λογιστικής και της ταμειακής διαχείρισης σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης και να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους επιτυγχάνοντας ταυτοχρόνως τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. Οι δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης χρόνου και η ικανότητα να 

ανταποκρίνεται θετικά και εποικοδομητικά εντός ενός ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος αποτελούν επίσης βασικές ικανότητες. Ο Βοηθός Οικονομικής Διαχείρισης οφείλει να 

συνδράμει τον αρμόδιο Οικονομικό Συντονιστή για τον Συντονισμό των κονδυλίων της ΓΔ ECHO της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) σε όλες τις 

δραστηριότητες που αφορούν λογιστικά ζητήματα και ταμειακή διαχείριση. 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:    

Υπό την επίβλεψη του operational manager o συντονιστής/στρια πεδίου κα είναι υπεύθυνος/η για τη 

διαχείριση  μιας σταθερής  ιατρικής μονάδας (εργασία έξω από κοντέινερ η σκηνή), και μιας κινητής  

ιατρικής μονάδας (εργασία έξω από όχημα).   

Πιο συγκεκριμένα :    

- ο/η συντονιστής/στρια θα διασφαλίσει την προετοιμασία και την ανάπτυξη της ψυχοκοινωνικής και 

της ιατρικής ομάδας , σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 

έργου.    

   

 

Προκύρηξη θέσης εργασίας: Συντονιστής/στρια Πεδίου Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας  

- Θα συνεργάζεται στενά με τον ιατρό (MD) που είναι υπευθυνος για την οργάνωςη και παροχή δωρεάν 

και ποιοτικής περίθαλψης στους ασθενείς.  

 - Θα εκτελεί παραγγελίες/εντολές (ιατρικές με τον MD, υλικοτεχνικές,  

ταμειακής ροής) και θα υπογράφει έντυπα εντολών αγοράς μέχρι ενός 

ορισμένου ποσού.  

Θα ενημερώνει τις ομάδες και θα οργανώνει καθημερινές και εβδομαδιαίες συναντήσεις προσωπικού 

για παρακολούθηση διαφόρων θεμάτων , θα διευθύνει την ομάδα  (διασφαλίζοντας αποδοτικότητα 

και θετικό κλίμα μεταξύ των ομάδων), θα προλαμβάνει ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού ,και όπου 

απαιτείται θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη. 

  - Θα διαχειρίζειται τα σχέδια ανάπτυξης τησ κινητής μονάδας και θα συνεργάζεται με άλλες 

υπηρεσίες για τη διασφάλιση της παρουσίας των ομάδων των  των ΓτΚ και τθης σύνδεσης με άλλες 

υπηρεσίες / δομές υγείας & ΜΚΟ στην περιοχή. 

 - Θα δίνει εβδομαδιαία αναφορά στον operational manager  με εβδομαδιαίες εκθέσεις . 



 - Θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οικονομικών δεδομένων και τη δημοσιονομική διαχείρηση 

των πόρων των ΓτΚ που κατανέμονται στις μονάδες. 

  - Θα είναι το σημείο αναφοράς για όλες τις επιτόπου συναντήσεις συντονισμού και ο σύνδεσμος με 

αρχές και φορείς υγείας στην περιοχή . 

 - Θα είναι υπευθυνος για όλες τις επισκέψεις των ΜΜΕ, χορηγών κλπ. στους χώρους. 

 - Θα παρακολουκεί τυχόν αλλαγές στο πεδίο και εκθέσεις σχετικά με αναλύσεις κατάστασης, πόρων 

αλλά και ελλείψεων , τάσεις που δημιουργούνται στην περιοχή οπου είναι απεσταλμένες οι ομάδες.  

 - Θα βοηθά στη σύνταξη εκθέσεων (μηνιαίων, εξαμήνου , ετήσιων) 

 - Θα ενημερώνει τον operational manager σχετικά με την καθμερινή πορεία του έργου στο πεδίο και 

θα προτείνει αλλαγές όπου απαιτείται. 

 

   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ     

Πτυχίο στισ κοινωνικές επιστήμες , πολιτικές επιστήμες , τα οικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων της 

δημόσιας υγείας  

Τουλάχιστον 4 χρόνια προυπηρεσία 

Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε ΜΚΟ, εμπειρία εργασίας σε καταυλισμό προσφύγων θα ληφθεί 

θετικά υπόψιν 

Προθυμία εργασίας σε ομάδα και πολυπολιτισμικό πλαίσιο  

Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 

Οργάνωση  

Χρηματοοικονομικές γνώσεις 

Εμπειρία στη διαχείρηση ομάδων 

Γλώσσες ¨Αριστή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτή και προφορική) 

 

 

 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΣΑ 

Η γνώση Φαρσί και Αραβικών θα συνεκτιμηθεί  

 

 

 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email recruitment@mdmgreece.gr   

στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφζροντος, με την ένδειξη  

«Συντονστής/στρια πεδίου» εώς τις 11/9 /2016 

 

Ο υπάλληλος θα πρέπει να σέβεται την κουλτούρα των Γιατρών του Κόσμου και τον κώδικα δεοντολογίας.  

Η περιγραφή της θέσης μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις αλλαγές των δραστηριοτήτων των γιατρών του 

Κόσμου . Μπορεί να τροποποιηθεί ανα πάσα στιγμή μετα απο αμοιβαία διαβούλευση, ετσι ώστε να ταιριάξει με τις 

απαιτήσεις του προγράμματος . 

 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας 

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των 

ίσων ευκαιριών. 

 

mailto:recruitment@mdmgreece.gr

