Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Παιδικών Σταθµών
Παιδικών Σταθµών Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και
Τµήµα:
∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας
Προϊστάµενος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών Α’, Β’, Γ’, ∆’
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας
Τριανδρίας
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών
Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και
∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας Κοινωνικός Λειτουργός

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ, ΤΕ

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη
θέση εργασίας)
1. Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός συµβάλλει στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων
των παιδιών κάθε Σταθµού και των οικογενειών τους εφόσον στην τελευταία
περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγµάτων αναγκαίο.
2. ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή
κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.

3. Συνεργάζεται µε το παιδαγωγικό προσωπικό µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή
και µε τον Παιδίατρο του Σταθµού.
4. Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και επιτροπές.

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός εµπλέκεται στις παρακάτω διαδικασίες:

του ΤΠΣ Α’, Β’, Γ’, ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας:
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∆8 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Άλλες διαδικασίες:
Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και Επιτροπές.

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:
Πτυχίο αναγνωρισµένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ή ισότιµη αντίστοιχης Σχολής της αλλοδαπής
Βασικές γνώσεις:
• Θεωρητική και εφαρµοσµένη γνώση για την πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβληµάτων,
εφαρµοσµένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασµό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραµµάτων
κοινωνικής πολιτικής.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.
• Επιθυµητή η καλή γνώση ανοιχτού λογισµικού επεξεργασίας κειµένου, παρουσιάσεων και
χρήσης διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
∆εξιότητες / Ικανότητες:
∆ιαχείριση κρίσης, εργασία σε οµάδες, διακριτικότητα, εχεµύθεια,
Ξένες γλώσσες:
Επιθυµητές αλλά όχι απαραίτητες
Εµπειρία:
Επιθυµητή εµπειρία σε παρόµοια θέση .

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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