Αθήνα, 02/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Α.Π.: 70

Η «Φάρος Ελπίδας», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, θα λειτουργήσει Δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων στην Αθήνα. Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης).
Στόχος του έργου είναι η λειτουργία Δομής στο πλαίσιο της οποίας θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα
καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες
(στέγη, φαγητό κλπ) μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη. Οι βασικές
κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της
ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να
ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.
Στο πλαίσιο αυτό η «Φάρος Ελπίδας» προκηρύσσει θέση εργασίας μάγειρα στην Αττική ως ακολούθως:
Τίτλος θέσης

Κωδικός Θέσης

Αριθμός θέσεων

Μάγειρες

ΜΑ
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Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, με δυνατότητα επέκτασης
κατόπιν αξιολόγησης.
Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
(συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).
Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:

Η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων και ατομικών προγραμμάτων, η καθαριότητα
της κουζίνας, καθώς και η καταγραφή των ελλείψεων της κουζίνας σε αναλώσιμα υλικά και
εργαλεία και η υποβολή αναφοράς στον Διοικητικό - Υπεύθυνο Οικονομικών.
Ετοιμάζει γεύματα ακολουθώντας το πρόγραμμα σίτησης της Δομής όπως ετοιμάζεται από τον
Διαιτολόγο/ Διατροφολόγο
Ο/Η Μάγειρας:
• Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
• Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας της Δομής και του προγράμματος καθώς και τους κανονισμούς
της εταιρείας.
• Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις
• Αναφέρεται στον Συντονιστή της Δομής.
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:
• Δίπλωμα / πτυχίο μαγειρικής ασφάλειας τροφίμων
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μάγειρα ή βοηθού μάγειρα
• Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον ένα (1) έτος ως μάγειρας ή βοηθός μάγειρας
Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:
• Προηγούμενη εμπειρία άνω του ενός έτους σε θέση σχετική με τα προαναφερθέντα καθήκοντα
• Γνώση Αγγλικών
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
hr@faroselpidas.org τα παρακάτω:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. (Βιογραφικά που θα
αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν
θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 15/11/2020.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο
πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων.
Η αρχική αξιολόγηση θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του φορέα και οι επικρατέστεροι
υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε συνέντευξη, στην οποία θα πρέπει να
προσκομίσουν (επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία αξιολόγησης) τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (για τους/τις Έλληνες πολίτες και τους
πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ), ταυτότητα ομογενούς (για τους/τις Έλληνες/ιδες
ομογενείς) ή φωτοαντίγραφο της νόμιμης άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς
τρίτων χωρών (π.χ. ταυτότητα αναγνωρισμένου πρόσφυγα, δελτίου αιτούντος άσυλο).
2. Αποδεικτικά των μορφωτικών και επαγγελματικών τους προσόντων (πτυχίο, πιστοποιήσεις κλπ)
3. Βεβαίωση της εργασιακής εμπειρίας
Επισήμανση
Οι τρόποι απόδειξης των παραπάνω κριτηρίων περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα. Οι
προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους
υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι η ψευδής
δήλωση ή απόκρυψη των στοιχείων επιφέρει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σε περίπτωση επιλογής για κάλυψη της θέσης, ο/η Εκπαιδευτικός θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου των τελευταίων έξι (6) μηνών, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι
ο/η υποψήφιος/α απασχολούμενος/η δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής
βλάβης , αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας,
αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων,
προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας
σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. Το
απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι απαραίτητο στοιχείο για την πρόσληψη οποιουδήποτε
εργαζομένου έρχεται σε επαφή με ανηλίκους και συνεπώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
κατατεθεί στην «The Home Project» πριν οποιαδήποτε πρόσληψη. Σε περίπτωση μη παροχής
αποσπάσματος ποινικού μητρώου οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης ακυρώνεται και η
εταιρεία προχωρά στην πρόσληψη του επομένου στη λίστα αξιολόγησης υποψηφίου.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
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Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία)
κριτηρίων
Βαθμός
Ακαδημαϊκά κριτήρια
Δίπλωμα μάγειρα ή βοηθού μάγειρα
4 για δίπλωμα βοηθού
μάγειρα , 8 για δίπλωμα
μάγειρα
Γνώση βασικής ξένης γλώσσας [από τις γλώσσες που ορίζονται ως
επιθυμητές στην περιγραφή της θέσης]
Εμπειρία
Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης: Σημ: δεν
βαθμολογούνται τα 2 εξάμηνα υποχρεωτικής εμπειρίας για κάλυψη
των ελάχιστων απαιτήσεων της θέσης
Συνέντευξη

Καλή γνώση = 2 Β2
Πολύ καλή = 4 C1
Κατά μέγιστο 12 βαθμοί
Βαθμός
2 βαθμοί για κάθε εξάμηνο
σχετικής εμπειρίας μέχρι
σύνολο 20 βαθμών για 10
εξάμηνα εμπειρίας.
Βαθμός
Μέχρι 35 βαθμοί

Η λίστα κατάταξης όσων κληθούν σε συνέντευξη θα αναρτηθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
στον ιστότοπο της εταιρείας (info@faros-elpidas.gr)
Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως
άνω νόμος ορίζει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και το τεκμηριώνουν επαρκώς.
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για την απόδειξη της γνώσης της
ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν.2413/96 άρθρο 10 παρ.1) που
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ.
210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη.
Η ευθύνη της ορθής υποβολής αίτησης και της προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών
ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Έγγραφο Πιστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων.
Οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως
σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές
στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας
οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν
από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το
πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.
2) Έγγραφο Πιστοποίησης Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας
(για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική
γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας,
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας:
α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ.
210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, των κατωτέρω επιπέδων:
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ:
Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς,
οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας
εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3) Τίτλοι Σπουδών
Όλοι οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών στον οποίο να αναγράφεται
ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με
αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από
στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό
χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν δύναται να
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προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί
η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, δηλαδή:
«8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθμός
δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί το
ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».
4) Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
Προσκομίζεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος
Δικαιολογητικά Απόδειξης Εμπειρίας
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου
απαιτείται, σύμφωνα με τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται.
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για όλες τις θέσεις.
Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής
διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:
Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η
χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της
ασφάλισης
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς
η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Τίτλοι Γλωσσομάθειας
Η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχου πτυχίου ή βεβαίωσης.
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