Αγγελία για νυχτoφύλακα
Ειδικότητα
Περιοχή
Είδος απασχόλησης
Περίοδος

Νυχτοφύλακας
Αθήνα
Μερικής απασχόλησης
3 μήνες δοκιμαστική περίοδος-8 μήνες με δυνατότητα επέκτασης

1. Περιγραφή:

Ο Φάρος είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που στηρίζει ασυνόδευτα ανήλικα στην
Αθήνα. Αναζητά κάποιον/-α για την επιτήρηση της καθημερινής λειτουργίας του ξενώνα
του Φάρου και, πιο συγκεκριμένα, τη νυχτερινή φύλαξη των παιδιών. Μεγάλο μέρος της
καθημερινότητας όλων των υπαλλήλων αποτελεί η συναναστροφή με τα παιδιά, γι’ αυτό
και είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να έχουν σχετικό προφίλ.
2. Καθήκοντα:




Υπεύθυνος για τη διατήρηση της τάξης στον ξενώνα
Ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη
Υπεύθυνος για τη φύλαξη των παιδιών




Ενημέρωση του Υπεύθυνου Ξενώνα για τρέχοντα θέματα
Υπεύθυνος τήρησης ωραρίου κοινής ησυχίας των παιδιών

3. Προσόντα:




Εμπειρία σε περιβάλλον με ανήλικα και ευάλωτες ομάδες ή/και νεολαία
Προηγούμενη εμπειρία σε νυχτερινή βάρδια (όχι υποχρεωτικό)
Γνώση Ελληνικών ή/και Αγγλικών

4. Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:









Άτομο που παίρνει πρωτοβουλίες, δυναμική προσωπικότητα και ενθουσιώδης
Ομαδικό πνεύμα
Ευέλικτος/-η
Εχέμυθος/-η
Κοινωνικός
Επίγνωση του πότε να ζητήσει βοήθεια
Επιθυμία επαγγελματικής εξέλιξης
Σωματικά υγιής και ικανός να δουλέψει τα βράδια

Αποστολή βιογραφικού, επιστολής ενδιαφέροντος και συστάσεων στο jobs@faros.org.gr
μέχρι τις 28 Μαρτίου 2018. Παρακαλώ ορίστε ως θέμα του e-mail τη φράση "Night Guard".
Θα ζητηθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Job advertisement for Nightguard
Role
Location
Employment type
Length of employment

Nightguard
Athens, Greece
Part-time
3month probation period-8 months with possibility of extension

1. Main purpose of the job:
a. To work in the Faros shelter and to provide assistance to unaccompanied refugee
minors
2. Duties and responsibilities:
a. Responsible for order in the shelter

b. Response to emergencies
c. Responsible for the well-being of the minors
d. Reporting to shelter coordinator on any issues

e. Making sure that all minors are in bed
3. Qualifications:
a. Experience working with vulnerable children and youth is desirable
b. Previous experience in working night shifts (not mandatory)
c. Able to speak Greek and/or English
4. Personal qualities:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Self-starter/Able to take own initiative
Team worker
High level of flexibility
Ability to retain and maintain confidentiality
Relates warmly to people
Awareness of own limitations and when to seek help/advice
Proactive and enthusiastic
Commitment to their own and others’ continuing professional development
Physically fit

To apply, please send a letter of motivation, your CV and references to jobs@faros.org.gr by
28 March 2018. Please write “Night guard” in the email subject line. Certificates of no
criminal record will be requested.

