Θέση εργασίας για Children’s Worker
22 Σεπτεμβρίου 2017
Θέση
Ομάδα
Αναφορά σε
Τοποθεσία
Είδος απασχόλησης

Παιδικό πρόγραμμα και διδασκαλία
Family center Φάρου
Συντονίστρια Family center
Aθήνα, Ελλάδα
20 ώρες

1. Βασική αρμοδιότητα
a. Ανάπτυξη και συντονισμός εκπαιδευτικού παιδικού προγράμματος και παροχή φροντίδας
στα ευάλωτα παιδιά των προσφύγων
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
a. Υπεύθυνος για την δημιουργία εβδομαδιαίου και μηνιαίου απογευματινού εκπαιδευτικού
προγράμματος, όπου θα εκτιμώνται οι εκπαιδευτικοί στόχοι
b. Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς
c. Συνεργασία με μεταφραστές, όταν απαιτείται
d. Ευελιξία σχετικά με άλλα καθήκοντα που πιθανό να προκύπτουν σε καθημερινή βάση
e. Άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
3.

Προσόντα
a. Εμπειρία σε εργασία με ευάλωτα παιδιά
b. Εμπειρία στον συντονισμό προγράμματος και υπηρεσιών
c. Πτυχίο παιδαγωγού ή άλλη σχετική εκπαίδευση

4. Ικανότητες
a. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
b. Ομαδικό πνεύμα
c. Θετική προδιάθεση προς τους συνεργάτες
d. Ευελιξία
e. Δεξιότητα στην εύρεση λύσεων και διατήρηση ψυχραιμίας σε στρεσογόνες καταστάσεις
f. Εμπιστευτικότητα
g. Φιλική διάθεση
h. Αναγνώριση των προσωπικών ορίων καθώς και εκζήτησης συμβουλής όταν είναι αναγκαίο
i. Ενέργεια και ενθουσιασμό
j. Συνεχή επαγγελματική εξέλιξη

Καταληκτική ημερομηνία: 08 Οκτωβρίου 2017
Αποστείλετε το βιογραφικό σας καθώς και επιστολή ενδιαφέροντος στο: jobs@faros.org.gr and
kirk@faros.org.gr

Job advertisement for Children’s Worker
22 September 2017
Role
Team
Reports to
Location
Employee type

Children’s program worker and teacher
Faros Family center
Family center manager
Athens, Greece
20 hours

1. Main purpose of the job
a. To develop and coordinate Faros children’s educational program and provide care for
vulnerable refugee children
2. Duties and responsibilities:
a. Responsible for developing week and monthly educational afternoon program, where
learning goals are set and evaluated
b. Collaborate with other children’s worker
c. Collaborate with translator when needed
d. Flexible in relation to other tasks, which may occur on a day to day basis.
e. Response and report to emergency
3.

Qualifications
a. Experience in working with vulnerable children
b. Experience in coordinating program and services
c. Educated teacher or other relevant education

4. Personal qualities
a. Self-starter/able to use own initiative.
b. Team player
c. Looking for the best in people and is good at empowering others
d. High level of flexibility
e. Looking for solutions and has the ability to keep calm in stressful situations
f. Ability to retain and maintain confidentiality
g. Relates warmly to people
h. Awareness of own limitations and when to seek help/advice
i. Proactive and enthusiastic
j. Commitment to their own and others’ continuing professional development

Closing date: October 08th 2017
Send your CV and letter of motivation to: jobs@faros.org.gr and kirk@faros.org.gr

