Θέση Βοηθού Προγράμματος Κρήτης 2022

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ δραστηριοποιείται στην Κρήτη καταγράφοντας και προστατεύοντας τις
φωλιές των θαλασσίων χελωνών στις παραλίες ωοτοκίας του Ρεθύμνου, των Χανίων
και της Μεσσαράς. Ταυτόχρονα, οργανώνει δράσεις για την σωστή ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού στις περιοχές αυτές. Με την βοήθεια εθελοντών από όλο
τον κόσμο, κάθε χρόνο ενημερώνονται χιλιάδες επισκέπτες και προστατεύονται
εκατοντάδες φωλιές θαλασσίων χελωνών.
Αναζητούμε ένα συνεργάτη που θα αναλάβει τον ρόλο του Βοηθού του Υπεύθυνου
Προγράμματος Κρήτης, από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου 2022. Για να είσαι
επιλέξιμος/η θα πρέπει να είσαι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, να γνωρίζεις
πολύ καλά Αγγλικά και να έχεις εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση ομάδων.
Τα καθήκοντα της θέσης αυτής περιλαμβάνουν την υποστήριξη του Υπεύθυνου
Προγράμματος στην οργάνωση, εκπαίδευση και την οικονομική παρακολούθηση των
προγραμμάτων μας στις τρεις προαναφερόμενες περιοχές (Ρέθυμνο, Χανιά και
Μεσσαρά).
Δες παρακάτω αναλυτικά
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
-

Ηλικία άνω των 21 ετών

-

Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

-

Πολύ καλή γνώση αγγλικών

-

Γνώση Microsoft Office

-

Εργατικό, αξιόπιστο και οργανωτικό άτομο που μπορεί να λειτουργήσει καλά σε
ένα απαιτητικό πρόγραμμα και να προσαρμοστεί σε συχνές αλλαγές

-

Κοινωνικό, ενθουσιαστικό, υποστηρικτικό και καλοδιάθετο άτομο με
επικοινωνιακές δεξιότητες

-

Καλή φυσική κατάσταση

-

Πτυχίο εκπαίδευσης / επαγγελματικής κατάρτισης σχετικό με (ενδεικτική λίστα):
Οικονομικά, Marketing, Management, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιολογία,
Περιβάλλον, Επιστήμες της Θάλασσας, Γεωπονία, Ιχθυολογία, Τουριστικά
επαγγέλματα, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία,
Παιδαγωγικά, Δημοσιογραφία

Άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά:
-

Προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα πεδίου για τουλάχιστον 2 μήνες

-

Εξοικείωση με την διαβίωση σε κάμπινγκ και συμμετοχή σε πολυπολιτισμικά
γκρουπ

-

Προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ

Καθήκοντα:
-

Υποστήριξη του Υπεύθυνου Προγράμματος στην οργάνωση και στην
οικονομική παρακολούθηση των προγραμμάτων

-

Επίβλεψη και υποστήριξη των εθελοντών Υπευθύνων Πεδίου ανάλογα με τις
ανάγκες των προγραμμάτων και την καθοδήγηση του Υπεύθυνου
Προγράμματος Κρήτης

-

Προβολή του έργου του ΑΡΧΕΛΩΝ και συλλογή υλικού για χρήση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει:
• 6μηνη απασχόληση
•

Διαμονή στις περιοχές προγραμμάτων πεδίου

•

Αναλυτική ενημέρωση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων
πεδίου στην Κρήτη, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την
ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τις περιοχές προγραμμάτων και το ιστορικό του
ΑΡΧΕΛΩΝ αναφέρονται στην ιστοσελίδα .

Για να κάνεις αίτηση, μπορείς να στείλεις το Βιογραφικό σου με σύντομη επιστολή
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θέλεις και μπορείς να αναλάβεις τη θέση
αυτή στην διεύθυνση: jobs@archelon.gr με θέμα: Βοηθός ΚΡΗ. Θα τηρηθεί εχεμύθεια σε
σχέση με προσωπικά δεδομένα.
Τελική Ημερομηνία Υποβολής Βιογραφικών: 15/02/2022.
Η επιλογή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Μαρτίου 2022.

