ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Σύντομη περιγραφή φορέα
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, μη κερδοσκοπικός
οργανισμός με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων για την Άνοια,
συνεργάζεται αποτελεσματικά με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπούς δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς και διαθέτει τα εχέγγυα για την αποτελεσματική διαχείριση και
ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει. Ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ατόμων με
άνοια, ψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που
ασχολούνται με τη νόσο Alzheimer. Σήμερα η Εταιρεία αριθμεί περίπου 4500 μέλη. Στόχος
της Εταιρείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η υποστήριξη των ατόμων
με άνοια και των οικογενειών τους, η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων τους.
Β. Σύντομη περιγραφή του προγράμματος «Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν»
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η υποστήριξη κατ’ οίκον των
οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα
φροντίδας στο σπίτι στη χώρα μας, το οποίο πέραν της παρέμβασης στο άτομο με άνοια, θα
εστιάσει στον φροντιστή του και θα έχει ως προτεραιότητα την ανακούφισή του από το
φορτίο της φροντίδας.
Γ. Περιγραφή Θέσεων
1. Ειδικότητα: ΠΕ Ψυχολόγος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (2)

Δύο (2) Ψυχολόγοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου (12 μήνες),
πλήρους απασχόλησης, πτυχιούχοι ελληνικού πανεπιστημίου ή της αλλοδαπής, με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε
δομές για την Τρίτη Ηλικία ή σε δομές στην κοινότητα για ανθρώπους με άνοια. Απαραίτητα
κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
2. Ειδικότητα: ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου (1)

Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου (12
μήνες), πλήρους απασχόλησης, απόφοιτος ΤΕΙ, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διεκπεραίωση ζητημάτων προνοιακής φύσης.
Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε δομές Τρίτης Ηλικίας. Απαραίτητα κάτοχος
διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
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3. Ειδικότητα: ΠΕ Νευρολόγος ή ΠΕ Ψυχίατρος με σύμβαση έργου (1)

Ένας (1) Νευρολόγος ή ένας (1) Ψυχίατρος, με σύμβαση έργου διάρκειας 12 μηνών, ως
εξωτερικός συνεργάτης, πτυχιούχος ελληνικού Πανεπιστημίου ή της αλλοδαπής, κάτοχος
τίτλου ειδικότητας. Απαραίτητη η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2
ετών σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές μονάδες εξειδικευμένες στην άνοια ή σε
προγράμματα αποκατάστασης νευρολογικών ασθενών γενικότερα. Απαραίτητα κάτοχος
διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
4. Ειδικότητα: ΤΕ Νοσηλευτής ή ΔΕ Β. Νοσηλευτή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου (1)

Ένας (1) Νοσηλευτής ή Β. Νοσηλευτή, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου
(12 μήνες), πλήρους απασχόλησης, απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία με άτομα τρίτης ηλικίας. Απαραίτητα κάτοχος
διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
5. Ειδικότητα ΠΕ Γυμναστής ή ΤΕ Φυσικοθεραπευτής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου (1)

Ένας (1) Γυμναστής, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή ένας (1) Φυσικοθεραπευτής, απόφοιτος ΤΕΙ, με
άδεια άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία με άτομα τρίτης ηλικίας.
Απαραίτητα κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
Δ. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη στον σχετικό σύνδεσμο μαζί με την
αναλυτική προκήρυξη)
2. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση με φωτογραφία)
3. Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών
4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
5. Καλή γνώση αγγλικών, η οποία αποδεικνύεται με την κατοχή διπλώματος
Cambridge/Michigan ή αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
6. Πιστοποιηµένη γνώση χρήσης Η/Υ (από τον φορέα ECDL ή αντίστοιχο φορέα)
7. Προϋπηρεσία (όπως αυτή ορίζεται ανά ειδικότητα)
8. Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

E. Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή προσωπικού θα γίνει από διεπιστημονική επιτροπή ορισμένη από το ΔΣ της
Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, η οποία θα συγκροτηθεί
για τον σκοπό αυτό και θα εξετάσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.
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➢ Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα πρέπει να αποστείλουν
μέσω email: pblekou@alzheimerathens.gr ή fax: 210 6012239 ή ταχυδρομικώς στην
διεύθυνση: Μ. Μουσούρου 89, 11636 Αθήνα, μόνον την αίτηση υποψηφιότητας και
το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 19/05/2017. Η επιτροπή θα επιλέξει τα
βιογραφικά των υποψηφίων τα οποία θα κρίνει κατάλληλα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
συμμετοχής που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
➢ Οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί με σύστημα
αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι που τελικώς θα
επιλεγούν για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων, θα προσκομίσουν το σύνολο των
απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αναλυτικά αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 19/5/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 7013271,
καθημερινά, 14.00 έως 17.00, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Πάτρα Μπλέκου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
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