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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ -ΤΗΝΟΥ» ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι 

σε συνεργασία με την Κάριτας Ελλάς, την πλήρωση θέσεων για τη στελέχωση του   

κοινωνικού & πολιτιστικού χώρου «SERVIAM CAFÉ» στα Λουτρά της Τήνου  
εντός της ιστορικής πρώην Μονής και Σχολής Ουρσουλινών  

Κάριτας:  
Η Κάριτας Νάξου – Τήνου είναι Μη Κυβερνητική Φιλανθρωπική Οργάνωση που εμπνέεται από την Κοινωνική 
Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά 
ανεξαιρέτως τα άτομα που έχουν ανάγκη, οποιασδήποτε θρησκείας, δόγματος, φύλου, εθνικότητας κ.ο.κ. 
χωρίς διακρίσεις. Τα γεωγραφικά όρια δράσης της Κάριτας Νάξου - Τήνου επεκτείνονται στα νησιά Τήνο, 
Μύκονο, Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο. Η Κάριτας Νάξου -Τήνου αποτελεί μέλος και συνεργάζεται στενά 
σε εθνικό επίπεδο με την Κάριτας Ελλάς η οποία με τη σειρά της ανήκει στο διεθνές δίκτυο των Caritas Europa 
και Caritas Internationalis.     
 
Η Κάριτας Νάξου - Τήνου δεσμεύεται:  

• να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό και Eυρωπαϊκό Δίκαιο, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και 
την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων 
ενηλίκων  

• για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών 
και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική 
της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.  
 

Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Νάξου - Τήνου, 
δεσμεύεται ενυπόγραφα ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω 
εγγράφων.  
 

Τίτλος Έργου: «Κοινωνικό & Πολιτιστικό Καφέ SERVIAM»  - «Serviam Social Café»  

Σύντομη Περιγραφή: Στόχος του «SERVIAM CAFÉ» είναι να γίνει τόπος συνάντησης των ντόπιων και των 
επισκεπτών του νησιού, προσφέροντας στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, χάρη 
στο όμορφο φυσικό περιβάλλον που το περιβάλλει, ενώ θα είναι προσβάσιμο σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα 
και φιλικό προς τα παιδιά. Εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την ιστορία του χώρου, θα 
πραγματοποιούνται σε διάφορες περιστάσεις, με οικολογική ευαισθησία και μέσα σε ένα πολιτισμικά πλούσιο και 
ποικιλόμορφο περιβάλλον. Οι παραπάνω δράσεις θα είναι ανοικτές σε κάθε επισκέπτη, ενώ υπάρχει ήδη 
ενδιαφέρον από νέους εθελοντές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή, εφόσον 
οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την υποδοχή τους, κατά τη διάρκεια της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου. 

Θα δίνεται δυνατότητα στους επισκέπτες να παραγγείλουν καφέ, αναψυκτικά και ροφήματα καθώς επίσης να 
απολαύσουν το πρωινό τους ή ένα ελαφρύ γεύμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χώρου. Η προώθηση 
τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων έχει προσδιοριστεί ως ένθετο αίτημα του έργου, καθώς ευελπιστούμε το 
«SERVIAM CAFÉ» να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων καθώς 
και προϊόντων δίκαιου εμπορίου (fair trade), στηρίζοντας έτσι τους τοπικούς παραγωγούς και τους χειροτέχνες, 
δημιουργώντας επίσης ένα εμπρόσωπο δίκτυο αλληλεγγύης. Τα έσοδα όλων των παραπάνω θα διατίθενται για 
την υλοποίηση του φιλανθρωπικού έργου της Κάριτας Νάξου – Τήνου.  



 

Επιλογή και Πρόσληψη : 
Η επιλογή και στη συνέχεια οι προσλήψεις θα γίνουν από την Κάριτας Νάξου - Τήνου και την Κάριτας Ελλάς που 
υποστηρίζει το έργο και θα επιλεγούν οι υποψήφιες/οι, των οποίων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 
υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.   

    

Θέσεις Εργασίας:   

 
α) Υπεύθυνη / Υπεύθυνος καταστήματος:  
του οποίου τα καθήκοντα ενδεικτικά αφορούν: συντονισμό του συνόλου του προσωπικού με επαγρύπνηση για την 
τήρηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, τη σωστή συμπεριφορά προς τους συναδέλφους αλλά και προς 
τους επισκέπτες, φροντίδα και έλεγχος προμηθειών και παραγγελιών, έλεγχος των εσόδων και γενικότερα κάθε 
πτυχή που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του χώρου.  
 
β) Barista – Υπεύθυνη / Υπεύθυνος μπουφέ – κουζίνας: 
του οποίου τα καθήκοντα σχετίζονται: με παρασκευή διαφόρων ειδών καφέ και ροφημάτων, με παρασκευή σνακ, 
εδεσμάτων, κρύων / ζεστών πιάτων κοκ.  
 
γ) Σερβιτόρες / Σερβιτόροι: 
με καθήκοντα: την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, τη φροντίδα για την ασφάλεια όσων εξυπηρετούνται στο χώρο 
κλπ.  
 
Επιθυμητά (γενικά) προσόντα 
 

• Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση 

• Ευχέρεια στην επικοινωνία, συνεργατικό πνεύμα και ευγένεια  

• Καλή γνώση και χρήση της Αγγλική Γλώσσας  

• Καλή γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών 

• Γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας, κατανόηση του Οράματος και της 

Κοινωνικής Αποστολής της Κάριτας.  

• Άνεργοι έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

 

Αίτηση Πρόσληψης 

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της Κάριτας Νάξου-Τήνου: caritasntm@caritas.gr το 

βιογραφικό τους και όσα αποδεικτικά κρίνουν ότι είναι χρήσιμα και σχετικά προς απόδειξη των προσόντων τους 

(μετά τη λήψη θα λάβουν μήνυμα παραλαβής) και θα αναφέρουν ρητά τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο 

τέλος του βιογραφικού τους σημειώματος. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να αποσταλούν τυχών ερωτήσεις/απορίες.   

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν από επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι κριθούν θετικά. Η 

επιτροπή αξιολόγησης που θα αποτελείται από μέλη του ΔΣ της Κάριτας Νάξου – Τήνου και από στελέχη της 

Κάριτας Ελλάς θα κρίνει τους υποψήφιους βάσει βιογραφικού και συνέντευξης. 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των παραπάνω είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΙΟΥ 2021. 
 
 

Για το ΔΣ της Κάριτας Νάξου - Τήνου
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