
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Φιλοκτήτης και τις Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων «Άκτιος» από την Αθήνα 

 

• Zητείται Ψυχολόγος ή άλλος Κοινωνικός Επιστήμονας, με άριστη γνώση αγγλικών ή 
και άλλης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά) και εμπειρία στη σύνταξη και 
διαχείριση χρηματοδοτήσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Εrasmus, Ηorizon 
κλπ). Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Δομές Υγείας ή Πρόνοιας. 

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργοθεραπευτές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για εργασία σε 
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Μισθός ανώτερος της συλλογικής σύμβασης. 
Επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση. Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: 
jobs@aktios.gr 

• Βοηθός ΙΤ . Απαιτούμενα προσόντα Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ως Βοηθός 
Διαχειριστή Πληροφοριακών Συστημάτων και επιθυμητή προϋπηρεσία σε Ιατρικά 
Πληροφοριακά Συστήματα τουλάχιστον 2 ετών ως Τεχνικός. Επιθυμητή η γνώση sql 
(θα απαιτηθεί για το σύστημα αναφορών του Medisys). Κάτοχος τίτλου σπουδών 
ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής κατευθύνσεως Πληροφορικής. ΚΆΤΟΧΟΣ τίτλου 
σπουδών ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής κατευθύνσεως Πληροφορικής. 

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προϊστάμενοι/ες Νοσηλευτές/ριες για εργασία σε Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων. Απόφοιτοι Δημόσιας Εκπαίδευσης ή ΤΕΙ. Μισθός ανώτερος της 
συλλογικής σύμβασης. Δυνατότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Επιπρόσθετη 
ιδιωτική ασφάλιση. Προσφέρεται εκπαίδευση βάσει των ευρωπαϊκών και διεθνών 
προτύπων. Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας με επισήμανση 
«Προϊστάμενος» στο: jobs@aktios.gr 

• Ζητούνται για εργασία φροντιστές, θαλαμηπόλοι, ή γενικών καθηκόντων για 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, με ή χωρίς προϋπηρεσία. Παρέχεται εκπαίδευση: 
Μισθός ανώτερος της συλλογικής σύμβασης. Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση. 
Παρέχονται δυνατότητες διευκόλυνσης μετακίνησης. Παρακαλούμε αποστείλετε το 
βιογραφικό σας στο: jobs@aktios.gr ή καλέστε στο 2106515268.  

• Ζητείται Ιατρός Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός για συνεργασία με Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και Μονάδα Αποκατάστασης στη Νοτιοανατολική Αττική. Αποστολή 
ενδιαφέροντος στο jobs@aktios.gr Πληροφορίες: 210.6515268 

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για εργασίες συντήρησης κτηρίων 
(γυψοσανίδες, βαφές, πατώματα) για Μονάδα Υγείας στην Αττική. Απαραίτητος 
Εμβολιασμός για Covid-19. Βιογραφικά στο jobs@aktios.gr. Πληροφορίες στο 
2106515268. Πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου. 

 

Τα βιογραφικά που είναι διαθέσιμα μπορούν να αποστέλλονται στα emails των αγγελιών με 
την επισήμανση ότι είναι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
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