
Τρίκαλα, 14/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Τρικκαίων . ( e-Trikala A.E. ), στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5085302 με τίτλο «ΕΣΤΙΑ 2021:
Στεγαστικό πρόγραμμα στο Δήμο Τρικκαίων για αιτούντες διεθνή προστασία» και
φορέα υλοποίησης την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη των
αναγκών του έργου που συνίσταται στη δημιουργία θέσεων προσωρινής φιλοξενίας
στα Τρίκαλα για αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες, κατανεμημένων
σε διαμερίσματα /οικίες στην πόλη των Τρικάλων ή σε κοντινούς οικισμούς. Στους
φιλοξενούμενους παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη από εξειδικευμένο
προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται στο πλαίσιο του έργου.

Υπό τα παραπάνω δεδομένα, η e-Trikala A.E. προτίθεται να προσλάβει
εξειδικευμένο προσωπικό έως 31/12/2021 με δυνατότητα παράτασης .

1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕ1 Διερμηνέας Γλώσσας Κurdish Kurmanji

ΘΕ2 Διερμηνέας Γλώσσας Kurdish Sorani

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

 Υποστηρίζει την ομάδα έργου στην επικοινωνία με τους ωφελούμενους,
μεταδίδοντας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το περιεχόμενο και το ύφος των
προφορικών συνομιλιών και ανά πάσα στιγμή θα είναι διαθέσιμο να καλύψει
οποιαδήποτε ανάγκη



 Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους ωφελουμένους ώστε να
υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι ωφελούμενοι
κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

3.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη
Διερμηνεία ή με ειδίκευση Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην Κουρδική
γλώσσα ΑΕΙ της ημεδαπής και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

Ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
( Ε.Α.Π. ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας Κουρδικών (επιπέδου Β2 κατ’ελάχιστον ).

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση δεν καλυφθεί από τους υποψηφίους που
πληρούν τα παραπάνω τυπικά προσόντα , θα επιλεγούν υποψήφιοι με μητρική
γλώσσα την Κουρδική Kurmanji & Sorani . Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα
πρέπει να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας.

3.2.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου

Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών

4.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαθέσιμη στα γραφεία της
Εταιρίας ή ηλεκτρονικά διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. )

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. Αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός
και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ) ή σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης αρμόδιας Αρχής

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής στην Ελλάδα με πλήρη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας ( full market ).

4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης Αγγλικών.



5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μπορούν να
προσέρχονται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή ) από την Τετάρτη 15/09/21 έως
την Τρίτη 21/09/21 , με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέσουν την αίτηση
στην ακόλουθη διεςύθυνση:

E-TRIKALA A.E. ( EKE)

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 28 & ΑΜΠΑΤΗ

Τ.Κ.42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ: 24310 22899

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής απο την e-Trikala A.E.

2. 1η φάση αξιολόγησης - Εξέταση των φακέλων των ωφελούμενων απο την
Επιτροπή Αξιολόγησης και απόρριψη όσων δεν πληρούν τις ελάχιστες προυποθέσεις .

3. 2η φάση αξιολόγησης - Προσωπικές συνεντεύξεις με όσους πληρούν τις ελάχιστες
προυποθέσεις

4. Πρακτικό αξιολόγησης, με βαθμολόγηση

5. Κοινοποίηση του πρακτικού στο Δ.Σ. της Εταιρίας για λήψη απόφασης .

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

24310 22899 - 24310 73888

Άτομα επικοινωνίας : κα Κατερίνα Κατσόγιαννου , κα Στέλλα Τάσιου

E-mail: info@e-trikala.gr

mailto:info@e-trikala.gr

