
 

 

ΠΑΣΥΚΑΦ 

Ζητείται Λειτουργός Εκδηλώσεων στην Πάφο  

Η ομάδα του ΠΑΣΥΚΑΦ μεγαλώνει και αναζητά νέο προσωπικό για άμεση πρόσληψη! 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Λειτουργού Εκδηλώσεων 

(Fundraising Officer) για πλήρη απασχόληση, στο επαρχιακό γραφείο του Συνδέσμου μας 

στην Πάφο. O/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α μέσω των καθηκόντων του/της θα 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και υλοποίηση διαφόρων δράσεων 

οικονομικής ενίσχυσης του Συνδέσμου.   

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου στις Δημοσιές Σχέσεις, Μάρκετινγκ ή 

Επικοινωνία 

 Μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ ή Δημόσιες Σχέσεις ή/και εμπειρία σε Μη 

Κερδοσκοπικό Οργανισμό θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα  

 Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση 

 Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογών Microsoft Office  

 Άριστες διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες  

 Ικανότητες σε θέματα εξεύρεσης πόρων, οργάνωσης εκδηλώσεων, δημοσίων 

σχέσεων, οργάνωσης εθελοντών και δημιουργίας συνεργασιών 

 Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 

 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και εχεμύθεια 

 Κατοχή Άδειας Οδήγησης 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 Υλοποίηση διάφορων δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την οικονομική ενίσχυση 

του Συνδέσμου 

 Υποβολή προτάσεων για οργάνωση νέων εκδηλώσεων και αναβάθμιση 

υφιστάμενων δράσεων 

 Προγραμματισμός και συντονισμός επαφών με χορηγούς, οργανισμούς 

διάφορους φορείς, εταιρίες και συνεργάτες 

 Οργάνωση και προσέλκυση εθελοντών  



 Συμβάλλει στη διαμόρφωση ετήσιου πλάνου δραστηριοτήτων και ετοιμασία 

προϋπολογισμών 

 Παρουσίαση των υπηρεσιών και προγραμμάτων του Συνδέσμου σε MME, 

οργανισμούς και άλλα οργανωμένα σύνολα ώστε να αυξήσει την 

αναγνωρισιμότητα του ΠΑΣΥΚΑΦ 

 Εκτέλεση άλλων διοικητικών καθηκόντων για την εύρυθμη λειτουργία του 

Συνδέσμου 

 

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει 

προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και 

αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων 

τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 

REF: Λειτουργός Εκδηλώσεων Πάφος.  

 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών είναι η Παρασκευή, 14 Απριλίου 2023. 

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.  

 

Μόνο όσοι πληρούν τα προσόντα για τη θέση θα κληθούν για συνέντευξη.  

 

O ΠΑΣΥΚΑΦ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. 
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