Faros Horizon Center Psychosocial Lead

About Faros Horizon Centre Program
Faros Horizon Centre is a holistic education and training centre, where we integrate design and
psychosocial support with the aim to provide skills that prepare children and young people between
14-25 years to live whole lives. The Horizon program consists of a design program, which is
developed in partnership with Massachusetts Institute of Technology (MIT) D-Lab as well as
psychosocial support, consisting of an individual holistic action plan, trauma counseling, and lifeskills teaching. These services are all supported by psycho-social goals that intend to empower the
children and young people to reach personal and educational goals. Horizon aims to offer tailored
individual on-going support for youth, including enrollment in internships, further education, and
support to find a job. We work in an interdisciplinary team where teachers, design-instructors,
interpreters and social workers work together to help youth realize their worth and potential and to
achieve short-and long-term goals.

We are looking for
We are looking for a dynamic, organized and visionary person to further develop and lead the
services for the Horizon psycho-social group, including the hands on operational work of the existing
psychosocial group in Horizon. This individual will have experience in leading processes, strategic
thinking, and have previous experience in developing practice-oriented psychosocial support and life
skills. Excellent communication, interpersonal, and team skills are required for this position. Finally,
we are looking for some who is passionate about working in a value-based organization with high
professionalism.
The Psychosocial Lead is responsible for overseeing and further developing psychosocial services in
the centre, with a special focus on further developing our life-skills program. The position also
includes being responsible for providing direct counseling to refugee youth.

Main purpose of the job
1. To lead and further develop the psycho-social services in Faros Horizon Centre
2. To lead the psychosocial group in the centre
3. To further develop and implement life-skills program
4. To develop the mentorship program
5. To support the integration of the psychosocial stream with educational stream
6. To ensure that Faros pedagogical approach and psychosocial wheel is implemented in the
centre

Qualifications
1. Background in psychology, social sciences or similar
2. Experience with counseling vulnerable youth
3. Experience providing comprehensive psychosocial services
4. Experience in leading complex processes
5. Experience in facilitating on trainings
6. Experience working in multidisciplinary teams
Personal qualities
1. Team player
2. Relates warmly to people
3. Strong communicative skills
4. Proactive and enthusiastic
5. Empathic and caring

Terms of employment for foreigners
Greek salary-level, in addition we will provide accommodation in shared apartment (electricity,
water, heating, and internet included).
Employment period: 12 months, with possibility of extension
Starting date January 1, 2020, or as soon as possible thereafter
Send a motivated application and CV to jobs@faros.org.gr

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Κέντρου Horizon του Φάρου
Σχετικά με το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Horizon του Φάρου
Το εκπαιδευτικό κέντρο Horizon του Φάρου είναι ένα ολιστικό κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης,
στο οποίο συνδυάζουμε τα μαθήματα σχεδίου με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη με στόχο να
προσφέρουμε δεξιότητες που προετοιμάζουν παιδιά και νέους ηλικίας μεταξύ 14-25 ετών να
ζήσουν μια ολοκληρωμένη ζωή. Το πρόγραμμα του Horizon αποτελείται από ένα πρόγραμμα
μαθημάτων σχεδίου το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με το D-Lab του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) και την ψυχοκοινωνική ατομική υποστήριξη, που
αποτελείται από ατομικό ολιστικό σχέδιο δράσης, συμβουλευτική τραυμάτων και διδασκαλία των
δεξιοτήτων ζωής. Όλα αυτά ενσωματώνονται με ψυχοκοινωνικούς στόχους που αποσκοπούν να
δώσουν στα παιδιά και τους νέους τη δυνατότητα να επιτύχουν προσωπικούς και εκπαιδευτικούς
σκοπούς Το Horizon στοχεύει να προσφέρει εξατομικευμένη ατομική υποστήριξη,
συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εξάσκησης, περαιτέρω εκπαίδευση και υποστήριξη για την
εξεύρεση εργασίας. Εργαζόμαστε σε μια διεπιστημονική ομάδα, όπου οι εκπαιδευτικοί, οι
δάσκαλοι σχεδίου, οι διερμηνείς και οι κοινωνικοί λειτουργοί συνεργάζονται όλοι μαζί για να
βοηθήσουν τους νέους να συνειδητοποιήσουν την αξία τους και τις δυνατότητές τους όπως επίσης
και να μπορέσουν να επιτύχουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.
Αναζητούμε
Αναζητούμε ένα δυναμικό, οργανωτικό και με όραμα άτομο που θα καθοδηγεί και θα αναπτύσσει
περαιτέρω τις υπηρεσίες της ψυχοκοινωνικής ομάδας του Horizon και θα μπορεί να καθοδηγήσει
την ήδη υπάρχουσα ψυχοκοινωνική ομάδα του Horizon. Να έχει εμπειρία σε διαδικασίες
καθοδήγησης, στρατηγικό τρόπο σκέψης και προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και δεξιοτήτων ζωής. Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό
πνεύμα.
Ο Ψυχοκοινωνικός Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και την περαιτέρω ανάπτυξη
ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στο κέντρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του προγράμματος
των δεξιοτήτων ζωής. Η θέση περιλαμβάνει επίσης την ευθύνη για την παροχή άμεσης
συμβουλευτικής βοήθειας στους νέους πρόσφυγες.
Κύριος σκοπός της θέσης
1. Να καθοδηγήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στο
Εκπαιδευτικό Κέντρο Horizon του Φάρου
2. Να καθοδηγήσει την ψυχοκοινωνική ομάδα του κέντρου
3. Να αναπτύξει περαιτέρω και να εφαρμόσει το πρόγραμμα για τις δεξιότητες ζωής
4. Να αναπτύξει το πρόγραμμα καθοδήγησης
5. Να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της ψυχοκοινωνικής προσέγγισης με το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
6. Να διασφαλίσει ότι η παιδαγωγική και η ψυχοκοινωνική προσέγγιση θα εφαρμοστούν στο
κέντρο του Φάρου

Προσόντα
1. Σπουδές στην Ψυχολογία, Κοινωνικές Επιστήμες ή παρεμφερές αντικείμενο
2. Εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικής σε ευάλωτους νέους
3. Εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών
4. Εμπειρία στην καθοδήγηση πολύπλοκων διαδικασιών
5. Εμπειρία στην παροχή εκπαιδεύσεων

6. Εμπειρία στην εργασία σε πολυεπιστημονικές ομάδες

Προσωπικές Ιδιότητες
1. Ομαδικό πνεύμα
2. Πρόσχαρος χαρακτήρας
3. Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
4. Προνοητικός και ενθουσιώδης
5. Συμπονετικός και με ευγενική αντιμετώπιση

Όροι απασχόλησης για αλλοδαπούς
Μισθός βάσει ελληνικών δεδομένων, επιπλέον θα προσφέρουμε διαμονή σε κοινόχρηστο
διαμέρισμα (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση και διαδίκτυο συμπεριλαμβάνονται).
Περίοδος απασχόλησης: 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2020 ή το συντομότερο δυνατό μετά από αυτή την ημερομηνία
Στείλτε συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό στο jobs@faros.org.gr

