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Παρασκευή, 19/08/2016 | Εργασία

Η Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ΜΕΤΑδραση αναζητά Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Παιδαγωγό για την κάλυψη των αναγκών της
Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο.

 

Ταξίδια Γαλλία από 495€
Γαλλοιταλική Ριβιέρα - Προβηγκία
& Λίμνες Βορείου Ιταλίας 7ημ. από
595€, με Πρωινό. Δείτε!
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ΜΕΤΑδραση : θέσεις εργασίας στη Λέσβο
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Απαιτούμενα προσόντα:

Σχετικό πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ή/και εμπειρία σε εργασία με παιδιά και
εφήβους

Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας

Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα

Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

 

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

Εμπειρία σε κοινοτικές δομές φροντίδας

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Μόνιμη διαμονή στη Λέσβο

 

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση cv.mdfislands@gmail.com αναγράφοντας τους κωδικούς:

Ψυχολόγοι: «Transit_Lesvos_Ps» 
Κοινωνικοί Λειτουργοί: «Transit_Lesvos_SW» 
Παιδαγωγoί: «Transit_Lesvos_Ε»

μέχρι τις 29 Αυγούστου 2016.

 

Ζητούνται δικηγόροι στη Λέσβο 

Η Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ΜΕΤΑδραση αναζητά δικηγόρους, οι οποίοι θα παρέχουν εξατομικευμένη νομική ενημέρωση & συνδρομή σε
νεοεισερχόμενους εν δυνάμει δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο σε β΄ βαθμό και ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών στη Λέσβο.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Νομικών Επιστημών

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Διετής, τουλάχιστον, εμπειρία στη νομική στήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Καλή γνώση Αγγλικών

Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Εντοπιότητα ή δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Λέσβο

 

Επιθυμητά προσόντα:

Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση σε μεταναστευτικό, προσφυγικό ή άλλο συναφές αντικείμενο

Μόνιμη κατοικία στη Λέσβο

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση cv.fm.metadrasi@gmail.com με ένδειξη στο θέμα: "Legal Aid Λέσβος", μέχρι τις 29 Αυγούστου 2016.
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(/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-

agia-paraskeyi-lesvoy)

11/07/17 - 12:15
Προσλήψεις στην Αγία Παρασκευή Λέσβου (/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-agia-paraskeyi-lesvoy)

Η «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν.Π.Δ.Δ. Του Δήμου
Λέσβου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη
αναγκών της «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ...

(/articles/news-categories/ergasia/desmeysi-spirtzi-

stoys-ypalliloys-ypa-mytilinis-kaneis-ypallilos)

22/06/17 - 18:42
Δέσμευση Σπίρτζη στους υπαλλήλους ΥΠΑ Μυτιλήνης: κανείς υπάλληλος δεν μετατίθεται
(/articles/news-categories/ergasia/desmeysi-spirtzi-stoys-ypalliloys-ypa-mytilinis-kaneis-ypallilos)

Μετά από τη συνάντηση που έγινε πρόσφατα με τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών Ν.
Μαυραγανη, χθες 21/06/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών και
Υποδομών Χ. Σπίρτζη με αντιπροσωπεία των υπάλληλων της ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας)...

(/articles/news-categories/ergasia/12-proslipseis-

geoponon-i-tehnologon-geoponias-sti-lesvo)

20/06/17 - 11:27
12 προσλήψεις Γεωπόνων ή Τεχνολόγων Γεωπόνιας στη Λέσβο (/articles/news-categories/ergasia/12-

proslipseis-geoponon-i-tehnologon-geoponias-sti-lesvo)

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (για την ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου) ανακοινώνει την
πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για
την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας της...
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