ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΔΑΠ ΑμεΑ στην Πεύκη Αττικής
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση με έδρα το
Μαρούσι, ανακοινώνει την προκήρυξη μιας θέσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ για το
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», που προτίθεται να
λειτουργήσει, από τον Σεπτέμβριο 2022 και καλεί τους ενδιαφερόμενους/-ες
υποψηφίους/-ιες να υποβάλλουν Αίτηση Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
Οι υποψήφιοι/-ιες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι για την παρούσα
θέση εργασίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι/-ες να αναλάβουν καθήκοντα
εντός του Ιουνίου 2022.
1. Τυπικά προσόντα – Κριτήρια επιλογής προσωπικού
α) Απαιτούμενα Προσόντα


Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολόγου ή Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικού Λειτουργού ή Πτυχίο
ΑΕΙ Παιδαγωγού, ΑΕΙ Φυσικής Ειδικής Αγωγής ή άλλο συναφές Πτυχίο
ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις κοινωνικές επιστήμες



Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται και αναλόγως της
ειδικότητας του υποψήφιου)



Εξειδίκευση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (μεταπτυχιακές
σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών)



Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε
αντίστοιχη θέση υπευθύνου ή 5ετή εργασιακή εμπειρία σε μονάδες
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης



Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

β) Επιθυμητά Προσόντα


Εμπειρία στον συντονισμό και διαχείριση ομάδας



Γνώση Εφαρμοσμένης ανάλυση συμπεριφοράς ΑΒΑ



Γνώση Προγράμματος TEACCH



Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας



Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

γ) Συνεκτιμημένα προσόντα


Εμπειρία στην επικοινωνία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς



Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και δικτύωσης



Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς



Εμπειρία στη διαχείριση Έργων

δ) Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη


Εμπειρία ειδικά σε πληθυσμό με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος)



Ικανότητα υλοποίησης προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία



Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας
ομάδας.



Ομαδικό

πνεύμα,

ευελιξία,

ικανότητα

δημιουργίας

εμπιστοσύνης


Διοικητικές ικανότητες οργάνωσης και εποπτείας



Λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών



Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.



Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων

κλίματος

2. Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής
Οι υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως προκύπτουν
από το αναλυτικό βιογραφικό του/της κάθε υποψηφίου/-ιας θα κληθούν σε
συνέντευξη στην οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή
εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του/της κάθε υποψηφίου/ιας.
Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 30/05/2022 και οι υποψήφιοι/-ες που θα
περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 31/05/2022.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατά προτίμηση δια ζώσης ή σε
περίπτωση αδυναμίας online.
Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη το βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ιας, η αποδεδειγμένη εμπειρία του/της, η παρουσία του/της στη συνέντευξη.
3. Οδηγίες και Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο
ηλεκτρονικά,

μέσω

email

στο

anagennisi03@yahoo.gr

με

τίτλο

«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΔΑΠΜΕΑ» το αργότερο έως 30 Μαΐου 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής
σύμφωνα με το υπόδειγμα με συνημμένα τα παρακάτω αρχεία, είτε σε μορφή pdf,
ή jpg, είτε με χρήση υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι αόριστου χρόνου, πλήρης απασχόλησης
εξαρτημένης εργασίας.
Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα είναι σύμφωνα με τα τυπικά του/της
προσόντα βάσει της κείμενης νομοθεσίας όπως θα καθορισθούν με την σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου και θα γνωστοποιηθούν στον/στην εργαζόμενο/-η πριν την
υπογραφή της.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα
τα παρακάτω έγγραφα – δικαιολογητικά
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση
αυτού και να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ
(ΔΙΚΑΤΣΑ)
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4. Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν την
ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων.
5. Ποινικό Μητρώο
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Πιστοποιητικό υγείας
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα της θέσης
(αποδεικνυόμενη από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΙΚΑΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ κτλ)
9. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του covid19
10. Οι άρρενες υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα προσκομίσουν
νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Για

περισσότερες

πληροφορίες,

οι

ενδιαφερόμενοι/-ες

μπορούν

να

απευθύνονται στη Γραμματεία του Συλλόγου τηλ.: 210 8322477, από Δευτέρα
έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Τσιράκης

