
                                                ΚΩΔ.: 485

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια Κοινωνικό 
Λειτουργό, για να καλύψει θέση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και 
Ιατρικής Επέμβασης στην Ιστιαία.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες :

 Κοινωνική, συμβουλευτική και υλική υποστήριξη οικογενειών

 Λήψη κοινωνικού ιστορικού

 Συνεργασία με υπηρεσίες κρατικές ή μη, με στόχο την ολιστική υποστήριξη της 
οικογένειας

 Κατ’ οίκον επισκέψεις

 Συνεργασία με τη Γραμμή 1056 & 116000 για τον χειρισμό έκτακτων περιπτώσεων 
στην περιοχή εμβέλειας.

 Διαχείριση παραπομπών ιατρικών περιστατικών τόσο από Δημόσιους Φορείς, όσο 
και από την ίδια την οικογένεια ή το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον του παιδιού που
νοσεί

 Συμβολή στη διοργάνωση όλων των δράσεων του οργανισμού που απαιτούνται για 
την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων ειδών για την στήριξη των οικογενειών

 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων - ενημερώσεων 
πρόληψης σε μαθητές και μαθήτριες / εκπαιδευτικούς / γονείς και κηδεμόνες / 
επιστημονική κοινότητα στις θεματικές της παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, 
σχολικής βίας και εκφοβισμού, ασφάλειας στο διαδίκτυο και εξαφανίσεων – αρπαγών

 Δικτύωση με τοπικούς φορείς, υπηρεσίες και σχολεία

 Χειρισμός περιστατικών επιτόπιων παρεμβάσεων

 Καταγραφή καταγγελιών για κακοποίηση/παραμέληση και προώθηση στις αρμόδιες 
εισαγγελικές αρχές.

 Καταγραφή αιτημάτων φιλοξενίας

 Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης  

 Διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης και εξεύρεση πόρων / χορηγιών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, excel, internet, power 
point)

 Άριστη Ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς

 Άδεια Οδήγησης

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες :



 Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

 Υψηλή προσαρμοστικότητα

 Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

 Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

 Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

 Συναισθηματική ανθεκτικότητα

 Μεθοδικότητα

 Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών


