
Activities Trainer
To Κέντρο Ίριδα αναζητά  δύο (2) Activities Trainers για μερική απασχόληση (4 ώρες/μέρα) ώστε να
πλαισιώσουν την ομάδα μας με πεντάμηνη σύμβαση εργασίας, από τις 01.08.2020 - 31.12.2020, με πιθανότητα
ανανέωσης.
Αναζητούμε έμπειρες εκπαιδεύτριες που θα μπορούσαν να διδάξουν και να δημιουργήσουν δραστηριότητες
βασισμένες στις θεμελιώδεις αξίες και την αποστολή της Ίριδας, να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει γυναίκες
πρόσφυγες, μετανάστριες, καθώς κι εκτοπισμένες γυναίκες από όλο τον κόσμο.

Το Κέντρο Ίριδα ιδρύθηκε από την InterVolve τον Ιανουάριο του 2018. Η Ίριδα είναι ένας χώρος ασφαλής, ζεστός
και συμμετοχικός όπου οι γυναίκες έχουν φωνή, αίσθηση συνιδιοκτησίας και την ευκαιρία να λάβουν πληροφορίες
και υποστήριξη. Στο κέντρο μας οι γυναίκες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικούς δεσμούς, να χτίσουν μια
ισχυρή κοινότητα, να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν  -  όλα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και
πολυπολιτισμικότητας.

Περιγραφή Ρόλου:
Διδασκαλία Αγγλικών & Ελληνικών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων
Διασφάλιση πως  μέρος της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της
κοινότητας, στη πολιτισμική ενσυναίσθηση και στη γυναικεία ενδυνάμωση μέσα από δημιουργικές δράσεις και
μικρά, σχετικά projects.
Αναφορά και στενή συνεργασία με την Activities Coordinator
Στενή επικοινωνία με την Head of Protection όταν χρειάζεται
Να παρευρίσκεται στις συναντήσεις με την ομάδα των Αctivities καθώς και στις Γενικές συναντήσεις της ομάδας
σε εβδομαδιαία βάση.
Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις του Κέντρου Ίριδα, με ιδέες και πράξεις όταν αυτό απαιτείται
Δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη
Προσιτή και αξιόπιστη

Απαραίτητα προσόντα, δεξιότητες και γνώση:
Άριστη γνώση Αγγλικών και/ή Ελληνικών
Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Προηγούμενη εμπειρία σε τυπική ή μη-τυπική εκπαίδευση
Να σέβεται και να συμφωνεί απόλυτα το όραμα και τις αξίες της Ίριδας
Επαγγελματική συμπεριφορά

Επιθυμητά Προσόντα και Προσωπικά Χαρακτηριστικά:
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον ανθρωπιστικό τομέα, ειδικά με γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες.
Η βιωματική εμπειρία θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
Nα έχει απτή εμπειρία με διάφορους πολιτιστικούς κανόνες και αξίες.
Υψηλού επιπέδου οργανωτικές ικανότητες
Υψηλού επιπέδου επικοινωνιακές δεξιότητες
Δημιουργικότητα και Φαντασία
Ευελιξία

Προτεραιότητα θα δοθεί σε γυναίκες με βιωματική εμπειρία που αισθάνεται πάθος για τον σκοπό μας, και πληροί
όλες τις βασικές προϋποθέσεις.
Εάν πιστεύετε πως είστε η ιδανική υποψήφια, παρακαλώ να αποστείλετε το βιογραφικό σας μαζί με μια συνοδευτική
επιστολή στο: activities@iridacenter.org με θέμα: ACTIVITIES TRAINER  -  IRIDA έως την Τετάρτη,
22.07.2020 στις 12.00!

To Κέντρο Ίριδα θα λάβει υπόψη μόνο τις πλήρεις αιτήσεις. Μόνο οι επικρατέστερες υποψήφιες θα λάβουν απάντηση
και η συνέντευξη θα γίνει στα Αγγλικά/Ελληνικά.

Λόγω του επείγοντος αυτής της θέσης, οι αιτήσεις θα ελέγχονται σε τακτική βάση και υπάρχει πιθανότητα να
προσφέρουμε τη θέση πριν το πέρας της προθεσμίας.


