
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 4 OCTOBER 2017 31∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο 
και κατάθεση στεφάνου

Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα διοργανώνει 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
στον Άγιο Δημήτριο Queanbeyan

την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017
το λεωφορείο θα αναχωρήσει απέναντι 

από το Μυτιληναϊκό Σπίτι στις 6.30 το πρωΐ  

Τιμή εισιτηρίου λεωφορείου: $30
Μετά τη λειτουργία θα γίνει κατάθεση στεφάνου 

στο ελληνικό μνημείο πεσόντων για την Εθνική Επέτειο
Κατόπιν θα μεταβούμε στην Ελληνική Λέσχη της Καμπέρας

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε:
Παναγιώτης Ψωμάς 0402207546

Δημήτρης Μπαρμακέλλης 0420996377
Στηβ Παπαδάκης 0412916199

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

 
 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  

 
 

Σχετικά με τη Βασιλειάδα: 

Η Βασιλειάδα αποτελεί μια δραστηριότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας η 
οποία παρέχει φροντίδα σε άτομα της τρίτης ηλικίας για 60 χρόνια. 

Σχετικά με το ρόλο: 

Ο Οργανισμός της Βασιλειάδας αναζητά έναν υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών για 
τις νέες εγκαταστάσεις μας στο Randwick. Εάν εργάζεστε ώς φροντίστης/ φροντίστρια 
στην τρίτη ηλικία και επιθυμείτε να ξεκινήσετε μια νέα καριέρα στο χώρο της 
εξυπηρέτησης πελατών, τότε παρακαλούμε στείλτε μας την αίτησή σας. Ο ρόλος σας 
θα είναι να βοηθάτε το Διευθυντή εξυπηρέτησης πελατών, παρέχοντας υποστήριξη με 
σκοπό τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών του γηριατρείου. 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Ικανοποιητική γνώση χρήσης υπολογιστή και διεκπεραίωσης εγγράφων 
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
• Ικανότητα υποστήριξης της αποστολής και των αξιών της Βασιλειάδας 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Ικανότητα εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
• Ελάχιστη προϋπηρεσία ενός έτους στο χώρο της φιλοξενίας ή σε ανάλογη 

θέση εργασίας σε γηριατρικές και κοινοτικές υπηρεσίες 
• Τίτλοι σπουδών διοίκησης στον τομέα της φιλοξενίας ή στη διαχείριση 

εξυπηρέτησης πελατών. 
• Κατανόηση για τις θρησκευτικές δραστηριότητες 
• Ευχαίρεια Ελληνικού προφορικού και γραπτού λόγου 

 

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα σχετικά με τη θέση υπεύθυνου εξυπηρέτησης 
πελατών,παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο 
http://www.stbasils.org.au/htm/careers.html ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 
(02) 9784 3200. 

 
Οδηγός λεωφορείου / Βοηθός 

 

Σχετικά με τη Βασιλειάδα: 

Η Βασιλειάδα αποτελεί μια δραστηριότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, η 
οποία παρέχει πακέτα φροντίδας στο σπίτι σε άτομα της τρίτης ηλικίας, για πάνω από 
60 χρόνια. 

Σχετικά με το ρόλο: 

Ο Οργανισμός της Βασιλειάδας αναζητά έναν εποχιακό οδηγό λεωφορείου/βοηθό για 
να βοηθήσει με τις υπηρεσίες του ημερησίου κέντρου φροντίδας στο Miranda. Ο 
επιτυχής υποψήφιος θα εργάζεται κάθε δεύτερο Σάββατο του δεκαπενθήμερου, με την 
πιθανότητα για επιπλέον βάρδιες, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Στα άμεσα καθήκοντα 
του οδηγού λεωφορείου/βοηθού θα είναι η μεταφορά των πελατών μας, η γενική 
εικόνα καθαριότητας του λεωφορείου καθώς και η βοήθεια στο ημερήσιο κέντρο 
φροντίδας με δραστηριότητες, γεύματα και προσωπική φροντίδα. 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Αυστραλιανή υπηκοότητα 
• Άδεια οδήγησης 
• Ασφαλισμένο μέσο μεταφοράς 
• Λευκό ποινικό μητρώο 

 
Επιθυμητά προσόντα: 

• Πιστοποιητικό ΙΙΙ στην φροντίδα των ατόμων της τρίτης ηλικίας, φροντίδας στο 
σπίτι και κοινωτικής φροντίδας ή ισότιμο τίτλο σπουδών 

• Προϋπηρεσία στη φροντίδα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας 
• Πιστοποιητικό Παροχής Πρώτων Βοηθειών 
• Ευχαίρεια Ελληνικού προφορικού και γραπτού λόγου. 
• Θέληση για εργασία 

 

Για αιτήσεις: Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
community@stbasils.org.au ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο (02) 9784 3280. 

 

Οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν στις 9 Οκτωβρίου 2017 

 
 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ 

ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Σχετικά με τη Βασιλειάδα: 

Η Βασιλειάδα αποτελεί μια δραστηριότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, η 
οποία παρέχει πακέτα φροντίδας στο σπίτι σε άτομα της τρίτης ηλικίας, για πάνω από 
60 χρόνια 

Σχετικά με το ρόλο: 

Ο Οργανιμός της Βασιλειάδας αναζητά εγγεγραμένες νοσοκόμες/νοσοκόμους για τις 
νέες μας εγκαταστάσεις γηριατρικής περίθαλψης στο Randwick. Ο ρόλος των 
επιτυχών υποψηφίων θα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα 
στους ενοίκους του νέου γηριατρείου. 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πρόσφατη εγγραφή στο AHPRA 
• Εξαιρετική νοσηλευτική γνώση 
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
• Ικανοποιητική γνώση χρήσης υπολογιστή και διεκπεραίωσης εγγράφων 
• Ικανοποιητικές ηγετικές ικανότητες 
• Δυνατότητα επίδειξης ικανοτητών οργάνωσης υπηρεσιών 
• Ικανότητα υποστήριξης της αποστολής και των αξιών της Βασιλειάδας 

Επιθυμητά προσόντα: 

• Ικανότητα εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο της γηριατρικής φροντίδας 
• Κατανόηση και γνώση του συστήματος χρηματοδότησης της γηριατρικής 

φροντίδας (ACFI) 
• Κατανόηση για τις θρησκευτικές δραστηριότητες 
• Ευχαίρεια Ελληνικού προφορικού και γραπτού λόγου 
• Ευελιξία εργασίας σε ποικίλες βάρδιες, που συμπεριλαμβάνουν πρωινά, 

απογεύματα, βραδυνά, καθημερινές και σαββατοκύριακα.  
 

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα σχετικά με τη θέση νοσοκόμας/νοσοκόμου, 
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο 
http://www.stbasils.org.au/htm/careers.html ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 
(02) 9784 3200. 




