
Ανοικτή Θέση: Συντονιστής Οικογενειακής Επανένωσης με έδρα τη Λέσβο

Η Fenix – Humanitarian Legal Aid είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση (MKO) που παρέχει ολιστικές νομικές υπηρεσίες υποστήριξης σε
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Η Fenix αναζητά συντονιστή οικογενειακής επανένωσης για να ενταχθεί στη νομική της ομάδα. Ψάχνουμε για ένα άτομο που παίρνει
πρωτοβουλίες και είναι παθιασμένο με την αποστολή μας. Οι πελάτες μας χρειάζονται υποστηρικτικά άτομα που επιδεικνύουν συμπόνια,
υπομονή και ενσυναίσθηση σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο επιτυχής υποψήφιος πρέπει να επιδεικνύει εξαιρετικά προσόντα επικοινωνίας,
συνεργασίας, σεβασμού, επαγγελματισμού. Είναι επίσης απαραίτητο να έχει την δεξιότητα να εκτελεί και να προτεραιοποιεί πολλές
παράλληλες εργασίες και να ανταπεξέρχεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ψάχνουμε για κάποιον που βλέπει αυτή τη θέση ως
κάτι περισσότερο από μια δουλειά - κάτι πιο κοντά σε μια αποστολή.

Υπό την εποπτεία του Επικεφαλή Αποστολής και σε στενό συντονισμό με άλλους νομικούς συναδέλφους και κοινωνικούς λειτουργούς, ο
συντονιστής οικογενειακής επανένωσης θα είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη, τον έλεγχο, τη σύνταξη, την προετοιμασία και την
παρακολούθηση των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης.

Βασικές λειτουργίες

● Συντονίζει και ηγείται της πρόσληψης, του ελέγχου, της προετοιμασίας, της συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, της σύνταξης και
της παρακολούθησης των αιτήσεων επανένωσης οικογενειών βάσει του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

● Διατηρεί καλή γνώση των αλλαγών στα ευρωπαϊκά και ελληνικά νομικά πλαίσια με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των πελατών
μας

● Συνεργάζεται με εταίρους και άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ για την υποστήριξη υποθέσεων
οικογενειακής επανένωσης

● Συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα για την ανταλλαγή πληροφοριών για να διασφαλίσει ότι τα προγράμματα της Fenix
ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των προσφύγων

● Παρακολουθεί συνέδρια και διαλέξεις και ενημερώνεται για τις τρέχουσες εξελίξεις στο μεταναστευτικό δίκαιο και τις σχετικές
διαδικασίες

● Συμμετέχει στην τοπική υπεράσπιση και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες ΜΚΟ, μέσω συναντήσεων και  παραπομπών
● Επικοινωνεί με τις αρχές σχετικά με τις επικαιροποιήσεις υποθέσεων και διαδικασιών
● Διατηρεί αρχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για όλες τις επιχορηγήσεις ή συμφωνίες
● Εκτελεί άλλα καθήκοντα ως απαιτείται

Προσόντα και Απαιτήσεις

● Άπταιστα Αγγλικά. Άλλες γλώσσες αποτελούν πλεονέκτημα (γαλλικά, αραβικά, φαρσί/ντάρι, ελληνικά)
● Νομικό υπόβαθρο
● Η εμπειρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, το μεταναστευτικό ή το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελεί πλεονέκτημα
● Ισχυρή διαχείριση υποθέσεων, νομική έρευνα και δεξιότητα νομικής γραφής
● Ικανότητα συνεργασίας με πελάτες διαφορετικών και ποικίλων υποβάθρων, με ευαισθησία στον πολιτισμό, το ιστορικό τραυμάτων,

την ηλικία και άλλες ευαλωτότητες
● Ικανότητα ανεξάρτητης και ομαδικής εργασίας καθώς και τήρησης προθεσμιών σε ένα δυναμικό περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς
● Ικανότητα εργασίας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και υπό συνθήκες πίεσης

Συνθήκες

● 15 μήνες πλήρους απασχόλησης (Σεπτέμβριος 2021 - Δεκέμβριος 2022). Η παράταση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της
χρηματοδότησης.

● Με έδρα τη Μυτιλήνη, Λέσβος
● Παροχή επιδόματος και στέγασης
● Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2021

Υποβολή αίτησης: Υποβάλετε το βιογραφικό σας μέσω της ιστοσελίδας μας: https://www.fenixaid.org/join-us
Οι αιτήσεις θα επανεξετάζονται μέχρι να συμπληρωθεί η θέση. Για ερωτήσεις παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο
recruitment@fenixaid.org email

www.fenixaid.org

https://www.fenixaid.org/join-us

