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Περιγραφή εργασίας 

 

 

Ομαδάρχης Διεθνών Ομάδων Εθελοντών 

 

 

Διάρκεια απασχόλησης: ένα ή παραπάνω δεκαπενθήμερα  

 

Γενική Περιγραφή θέσης:  

 

Ο ομαδάρχης μίας διεθνούς ομάδας εθελοντών είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και το 

συντονισμό τους.  

 

▪ Κάθε ομάδα αποτελείται από 10 έως 15 εθελοντές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

ηλικίας 18 ετών και άνω. 

 

▪ Ο ομαδάρχης είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους εθελοντές και την ΕΛΙΞ: 

 

➢ Συνεργάζεται με τους συντονιστές της ΕΛΙΞ για την προετοιμασία του 

προγράμματος (workcamp) πριν αυτό ξεκινήσει 

➢ Διευκολύνει την ομαλή ροή του προγράμματος (workcamp) και τηρεί το 

καθημερινό πρόγραμμα κατά τη διάρκειά του 

➢ Συντονίζει τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των εθελοντών και καθοδηγεί 

την ομάδα σε όλες τις δραστηριότητες 

➢ Φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες και οι όροι εργασίας  

➢ Ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και φροντίζει για τη συνοχή της ομάδας 

➢ Διευθετεί πιθανά προβλήματα και διαφωνίες 

➢ Εκπροσωπεί την οργάνωση και αναλαμβάνει τις επαφές με τον φορέα φιλοξενίας 

(π.χ. σχολείο) κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

➢ Φροντίζει για τη σωστή παράδοση του χώρου φιλοξενίας στους επόμενους 

ομαδάρχες καθώς και για τον απολογισμό του προγράμματος, όταν αυτό 

ολοκληρωθεί.  

 

Ο ομαδάρχης είναι και ΜΕΛΟΣ της ομάδας και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για αυτήν! 

 

 

Αναλυτική περιγραφή των διαθέσιμων προγραμμάτων για φέτος καθώς και 

συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΞ  ή πατήστε 

εδώ.  

 

 

Απαιτούμενες Γνώσεις-Προσόντα : 

 

• Παρακολούθηση της εκπαίδευσης/σεμινάριο ομαδαρχών της ΕΛΙΞ 

• Καλή γνώση αγγλικών καθώς αυτή είναι η γλώσσα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων 

• Άνεση και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ικανότητα συνεργασίας 
σε ομαδικό περιβάλλον, 

• Επιθυμητή εμπειρία σε εθελοντικές δράσεις με την ΕΛΙΞ ή σε παρόμοιες δράσεις 

• Επιθυμητή εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων ή παιδιών ή με άτομα με ειδικές 
ανάγκες, 

• Βεβαίωση καθαρού ποινικού μητρώου (θα ζητηθεί μετά την τελική επιλογή στο πρόγραμμα). 

 

 

 

http://www.elix.org.gr/index.php/el/be-volunteer-gr/workcamps-gr/workcamps-in-greece/1567-call-elix-greek-summer-workcamp-2018-gr
http://www.elix.org.gr/index.php/el/be-volunteer-gr/workcamps-gr/workcamps-in-greece/1567-call-elix-greek-summer-workcamp-2018-gr
http://www.elix.org.gr/index.php/el/training/elix-seminars/elix-training-proposals/1369-call-team-leader-seminar-elix-2017
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Συνθήκες εργασίας : 

 

• Ο/Η Ομαδάρχης διαμένει στο χώρο φιλοξενίας της ομάδας για όλο το διάστημα που 

διαρκεί το κάθε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας (15-20 ημέρες) και είναι παρών σε 

όλες τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

• Συνεργάζεται και αναφέρεται στο Συντονιστή Πεδίου καθόλη τη διάρκεια του 

προγράμματος για πρακτικά ζητήματα 

• Συνεργάζεται με τους Παιδαγωγούς για την προετοιμασία του προγράμματος 

απασχόλησης των παιδιών και συντονίζει την ομάδα των εθελοντών σε συνεργασία με 

τον/την συνομαδάρχη  

• Υποχρεούται να είναι στο χώρο διεξαγωγής του προγράμματος 2 ημέρες πριν την έναρξή 

του έως και 1 ημέρα μετά τη λήξη του 

 

Οικονομικές απολαβές : 

 

• Η θέση του Ομαδάρχη είναι αμειβόμενη και η ΕΛΙΞ καλύπτει τα μεταφορικά από και προς 

το τόπο του προγράμματος και τη διατροφή (μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος). 

• Επιπλέον για τη διάρκεια ενός 15ήμερου προγράμματος παρέχεται ως χρηματική 

αποζημίωση το μικτό ποσό των 537 ευρώ (πληρωτέο ποσό 300 ευρώ). Στο μικτό ποσό 

συμπεριλαμβάνεται ασφάλιση (ΙΚΑ). 


