
   

«Το έργο χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ), που αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια 
πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς». 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την πρόσληψη δύο (2) Διερμηνέων Ουκρανικής Γλώσσας-Διαπολιτισμικούς 
Διαμεσολαβητές με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Άμεση και ολιστική υποστήριξη προσφυγικών 

οικογενειών από την Ουκρανία» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5176129), το οποίο υλοποιείται σε 

συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & 

Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Επενδύσεων ΕΣΠΑ, ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναζητά να 

προσλάβει δύο (2) Διερμηνείς Ουκρανικής Γλώσσας-Διαπολιτισμικούς 

Διαμεσολαβητές για μερική απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου για 

διάρκεια από την ημερομηνία πρόσληψης και έως και τη λήξη του έργου 

(31.05.2023). 

 

Περιοχή εργασίας: Αττική 

Απασχόληση: 4 ώρες/ ημέρα, Δευτέρα-Παρασκευή (οι ώρες θα καθοριστούν 

κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα) 

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες 

 Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας είτε δια ζώσης είτε 

τηλεφωνικά σε γλώσσα προφορική ή γραπτή. 

 Επισκέψεις κατ’ οίκον και συνοδεία σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται 

απαραίτητο. 

 Συνδρομή στην λήψη κοινωνικού ιστορικού και σε άλλες υπηρεσίες του 

Οργανισμού 

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 
 

 Γνώση Ουκρανικών 

 Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας 

 Πολιτισμική ευαισθησία και επικοινωνιακές ικανότητες. 

 Γνώση της αγγλικής γλώσσας επιθυμητή 
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Διαδικασία υποβολής αίτησης  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι 
την Παρασκευή 01.07.2022 στο e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον 
κωδικό 491. 
 
Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο τηλέφωνο 
210.3306140 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-17:00 ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του Οργανισμού  https://www.hamogelo.gr/ 

 
Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών. 
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