Θέση εργασίας- Δικηγόρος
22 Σεπτεμβρίου 2017

Θέση
Δικηγόρος
Ομάδα
Εκτελεστική
Αναφορά σε
Κοινωνικός Λειτουργός Ξενώνα
Τοποθεσία
Αθήνα, Ελλάδα
Τύπος Εργασίας
Μερική Απασχόληση
1. Βασική αρμοδιότητα
a. Συντονισμός νομικών υποθέσεων που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
a. Διεξαγωγή νομικών αξιολογήσεων και παρακολούθηση υποθέσεων των ασυνόδευτων
ανηλίκων του ξενώνα
b. Διεξαγωγή νομικών αξιολογήσεων και παρακολούθηση υποθέσεων των ασυνόδευτων
ανηλίκων του κέντρου ημέρας, κατόπιν αιτήματος των κοινωνικών λειτουργών
c. Συνοδεία ασυνόδευτων ανηλίκων σε νομικές συναντήσεις
d. Παρακολούθηση των νομικών υποθέσεων
e. Να διασφαλίζει ότι οι νομικές διαδικασίες ακολουθούν τις απαιτούμενες νομοθεσίες
3. Προσόντα
a. Εμπειρία στην ατομική συμβουλευτική σε πρόσφυγες ή/και σε άλλες ευάλωτες ομάδες
b. Πτυχίο Νομικής
4. Ικανότητες
a. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
b. Ομαδικό πνεύμα
c. Ευελιξία
d. Δεξιότητα στην εύρεση λύσεων και διατήρηση ψυχραιμίας σε στρεσογόνες καταστάσεις
e. Εμπιστευτικότητα
f. Φιλική διάθεση
g. Αντίληψη των προσωπικών ορίων και της εκζήτησης συμβουλής
h. Συνεχή επαγγελματική εξέλιξη

Καταληκτική ημερομηνία: 07 Οκτωβρίου 2017
Αποστείλετε το βιογραφικό σας καθώς και επιστολή ενδιαφέροντος στο: jobs@faros.org.gr and
kirk@faros.org.gr

Job advertisement for Lawyer
22 September 2017

Role
Team
Reports to
Location
Employee type

Lawyer
Operations
Shelter Social Worker
Athens, Greece
Part-time

5. Main purpose of the job
a. To coordinate legal assistance for shelter and drop-in centre minors
6. Duties and responsibilities:
f. Conduct legal assessments and regular follow up of all minors in the shelter
g. Conduct legal assessments and regular follow up on drop-in centre minors on request
from drop-in social worker
h. Accompanying minors to legal appointments
i. Follow up on the legal cases
j. To ensure that legal procedures is following the legal legislations required
7. Qualifications
a. Experience in providing individual counselling to refugees and/or other vulnerable groups
b. Educated lawyer
8. Personal qualities
a. Self-starter/able to use own initiative
b. Team player
c. High level of flexibility
d. Looking for solutions and has the ability to keep calm in stressful situations
e. Ability to retain and maintain confidentiality
f. Relates warmly to people
g. Awareness of own limitations and when to seek help/advice
h. Commitment to their own and others’ continuing professional development
Closing date: October 07th 2017
Send your CV and letter of motivation to: jobs@faros.org.gr and kirk@faros.org.gr

