
Expression of Interest: Volunteer Support Facilitator for the Office of Displaced           

Designers 

http://www.displaceddesigners.org/ 

 
We are looking for people with skills or an interest in design to join our roster of Volunteer                  
Support Facilitators. Support Facilitators will assist Lead Facilitators in the set-up and            
running of workshops & events that explore architecture and planning, protection, social            
cohesion, or cultural understanding through a variety of design disciplines. Tasks will            
include hosting group discussions, offering one-on-one guidance, and providing technical          
support to workshop participants. Roster members will be contacted on an as needed             
basis.  

This call is open to those with a variety of skills and applicants should fit at least one of the                    
profiles below. All applicants will need to have a flexible and empathetic outlook, be              
reliable and be on Lesvos for a minimum of three months from their application date.               
Knowledge of a foreign language in addition to English (such as Arabic, Farsi, French, or               
Spanish) is advantageous. Minimum age requirement is 21 years. Greek nationals are            
highly encouraged to apply. 

Please send an introductory email describing your motivation for joining the roster along             
with your CV. Those interested in the Design Facilitator role should also include work              
samples or links to an online portfolio. Please send to: shareen@displaceddesigners.org 

Design Facilitator: 
● Knowledge of at least one the following design disciplines: Architecture/ Urban           

Planning, Graphics, Industrial/ Product, Fashion, Communication including       
Photography/ Videography, Animation or related fields 

● Knowledge of adobe creative suite, AutoCAD, SketchUp or similar programs 
● Strong interest in sharing skills 

 
General Facilitator: 

● Experience in: education, participatory practices, or community engagement 
● Interest in design and skills sharing 

 
Technical Facilitator: 

● Knowledge of a building trade such as: plumbing, electrics, carpentry  
OR knowledge of a technical field such as: IT, engineering, printmaking, etc… 

● Strong interest in sharing skills 
 
  



Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εθελοντικό Προσωπικό Υποστήριξης      

Διοργανώσεων (Volunteer Support Facilitator) του Office of Displaced Designers 

http://www.displaceddesigners.org/ 

  

Αναζητούµε εθελοντές/εθελόντριες µε δεξιότητες σε ή ενδιαφέρον για το σχέδιο, ώστε να            
συµµετέχουν στο Προσωπικό Υποστήριξης Διοργανώσεων. Θα βοηθήσουν τους        
Υπεύθυνους Διοργανωτές στη σύσταση και λειτουργία εργαστηρίων και εκδηλώσεων που          
δίνουν ιδιαίτερο βάρος σε αρχιτεκτονική και σχεδιασµό, προστασία διατηρητέου         
χαρακτήρα, κοινωνική συνοχή, διαπολιτισµική συνεννόηση/µεσολάβηση µέσω µιας       
πληθώρας αντικειµένων που έχουν ως βάση το σχέδιο. Τα καθήκοντα συµπεριλαµβάνουν           
την οργάνωση οµαδικών συζητήσεων προσφέροντας ταυτόχρονα ατοµική καθοδήγηση και         
παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στους συµµετέχοντες. Τα µέλη του προσωπικού         
υποστήριξης θα καλούνται ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε υποψήφιους/υποψήφιες µε ποικίλες δεξιότητες και          
χρειάζεται να ανήκετε τουλάχιστον σε ένα από τα παρακάτω προφίλ. Όλοι οι υποψήφιοι/ες             
χρειάζεται να είναι ευέλικτοι/ες και να έχουν κατανόηση, να είναι αξιόπιστοι/ες και να             
µείνουν στη Λέσβο για τουλάχιστον τρεις µήνες από την ηµεροµηνία που κατέθεσαν την             
αίτησή τους. Η γνώση µιας ξένης γλώσσας πέραν της Αγγλικής, όπως Αραβικά, Φαρσί,             
Γαλλικά, Ισπανικά θα ήταν πλεονέκτηµα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε         
υποψήφιους/υποψήφιες από την Ελλάδα, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21            
ετών. 

Παρακαλούµε στείλτε µια σύντοµη επιστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, όπου θα          
περιγράφετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να συµµετέχετε στο προσωπικό           
υποστήριξης, καθώς και ένα βιογραφικό σηµείωµα. Οι ενδιαφερόµενοι/ες για τον ρόλο του            
Design Facilitator παρακαλούνται να υποβάλλουν δείγµατα της δουλειάς τους ή          
διαδικτυακό σύνδεσµο σε ηλεκτρονικό portfolio. Παρακαλούµε να επικοινωνήσετε στη         
διεύθυνση: shareen@displaceddesigners.org 

Design Facilitator: 
● Γνώσεις σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω σχεδιαστικά αντικείµενα:         

Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, Γραφιστική, Βιοµηχανικό    

Σχέδιο/Σχεδιασµός Προϊόντων, Σχέδιο Μόδας, Επικοινωνία συµπεριλαµβανοµένης      

της Φωτογραφίας/Βιντεοσκόπησης, καθώς και Κινούµενα Σχέδια ή παρεµφερή        

πεδία 

● Γνώση adobe creative suite, AutoCAD, SketchUp  ή παρεµφερών προγραµµάτων 

● Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διάδοση δεξιοτήτων 

  



General Facilitator: 
● Εµπειρία σε: εκπαίδευση, συµµετοχικές πρακτικές ή δραστηριότητες σε επίπεδο         

κοινότητας 

● Ενδιαφέρον για σχέδιο και διάδοση δεξιοτήτων 

  

Technical Facilitator: 
● Γνώσεις οικοδοµικών εργασιών όπως υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ξυλουργικής Ή        

γνώσεις σε τεχνικά πεδία όπως πληροφορική, µηχανολογία, χαρακτική κ.λ.π. 

● Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διάδοση δεξιοτήτων  

 
 


