
 

 

Θέση Εργασίας: Δικηγόρος 

Από το Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο SolidarityNow αναζητείται έμπειρος 
δικηγόρος για θέση εργασίας στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θεσσαλία 
(ενδεικτικά Βόλος, Κουτσόχερο), με σκοπό την παροχή ευρείας γκάμας νομικών υπηρεσιών 
στους διαμένοντες.  

 
Προσοχή: Ο εργαζόμενος θα έρχεται σε τακτική επαφή με παιδιά 
 
Αρμοδιότητες 

• Νομική εκπροσώπηση σε Πολιτικά, Διοικητικά, Ποινικά Δικαστήρια, καθώς και στην 
Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών 

• Παροχή νομικής ενημέρωσης και συμβουλευτικής 
• Παραπομπές υποθέσεων σε άλλες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 

χαρτογράφηση αναγκών και παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων 
• Διαχείριση υποθέσεων, επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων 

μηχανισμών επίλυσης διαφορών  
• Τήρηση αρχείων υποθέσεων και σύνταξη τακτικών αναφορών  

Απαραίτητα Προσόντα 

• Απόφοιτος Νομικής Σχολής και κάτοχος άδειας ασκήσεων δικηγορικού επαγγέλματος 
• Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας  (με 6μηνη τουλάχιστον εμπειρία σε 

παροχή υπηρεσιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό) 
• Άριστη γνώση του δικαίου περί ασύλου και μετανάστευσης, διοικητικού και 

οικογενειακού δικαίου 
• Καλή γνώση ποινικού δικαίου 
• Νομική ανάλυση: ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης νομικών ζητημάτων για 

συμβουλευτική και εκπροσώπηση 
• Προηγούμενη εμπειρία (επαγγελματική ή εθελοντική) στην παροχή συμβουλευτικής 

και εκπροσώπησης ατόμων από ευπαθείς ομάδες  
• Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας ευπαθών 

ομάδων  
• Ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα έμφυλης βίας και ικανότητα διαχείρισης 

περιστατικών με τη δέουσα εμπιστευτικότητα 
• Χρήση επικοινωνιακών δεξιοτήτων ανάλογες της ηλικίας των ωφελούμενων 
• Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 



Επιθυμητά προσόντα 
 

• Προηγούμενη εμπειρία πεδίου σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση  

• Άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί 

• Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο ακόλουθο email: 
recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 11/02/2022  με θέμα: «Δικηγόρος Θεσσαλία». 

 

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. 

 

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα 
παιδιά ασφαλή. 

 

Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού. 

 

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να 
ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. 

 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν 
σε συνέντευξη. 
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