ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 240/04-02-2014
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Σν Κέληξν Δηδηθώλ Παηδηώλ «Εσνδόρνο Πεγή» αλαθνηλώλεη ηελ πξνθήξπμε κίαο ζέζεο
ΤΔ Βοηθηηικού Προζωπικού - Γενικών Καθηκόνηων
πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην Κέληξν Ζκέξαο θαη ζηε ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο κε κεξηθή απαζρόιεζε
θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ππνςήθηνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.
Γηα ηε ζέζε ηεο πξνθήξπμεο απηήο νη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηέρνπλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή ηζόηηκν ηίηιν ζρνιήο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ - ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ

Απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή ηζόηηκν ηίηιν ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή απηηζκό, β) θνηλσληθή ελαζρόιεζε θαη πξνζθνξά
εζεινληηθήο εξγαζίαο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ
Δκπεηξία κε άηνκα κε
λνεηηθή πζηέξεζε ή
απηηζκό

10 βαζκνύο/γηα θάζε
έηνο εκπεηξίαο θαη έσο
40 βαζκνύο

Γηα ηελ εκπεηξία δεηείηαη βεβαίσζε
ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα,
βεβαίσζε θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή
εξγνδόηε.

Κνηλσληθή
ελαζρόιεζε θαη
πξνζθνξά εζεινληηθήο
εξγαζίαο ζε Φνξείο
πνπ ιεηηνπξγνύλ
παξόκνηεο Γνκέο

10 βαζκνύο/γηα θάζε
έηνο εζεινληηθήο
εξγαζίαο θαη έσο 40
βαζκνύο

Βεβαίσζε από Φνξείο πνπ
ιεηηνπξγνύλ παξόκνηεο Γνκέο, από
όπνπ λα πξνθύπηεη ν ρξόλνο ηεο
εζεινληηθήο εξγαζίαο κε
εκεξνκελίεο, σξάξηα θαη αλαιπηηθή
πεξηγξαθή θαζεθόλησλ

Γηαδηθαζία
ζπλέληεπμεο

ΤΝΟΛΟ

0-20 βαζκνύο

100

Οη ππνςήθηνη πνπ πιεξνύλ ηα
παξαπάλσ θξηηήξηα (ΣΤΠΗΚΑ ΚΑΗ
ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ), ζα θιεζνύλ ζε
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε από ηξηκειή
επηηξνπή επηινγήο.

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Πξνζκεηξάηε ε εκπεηξία
έσο 4 έηε

Πξνζκεηξάηε ε εζεινληηθή
ελαζρόιεζε έσο 4 έηε

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ Δηδηθή έληππε Αίηεζε - Τπεύζπλε Γήισζε κε ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά αποκλειζηικά ηατσδρομικώς με ζσζηημένη επιζηολή ζηε δηεύζπλζε:
Κένηρο Διδικών Παιδιών «ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ»
Οδόο: Μηθξάο Αζίαο ηαζκόο Α.Σ. Ο.Σ.Δ.,
Νέα Αιηθαξλαζζόο,
71601 Ζξάθιεην Κξήηε
«Γηα ηελ Πξνθήξπμε 240/04-02-2014»

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ
1. Αίηεζε (Δηδηθή έληππε Αίηεζε - Τπεύζπλε Γήισζε)
2. Φσηνηππία ηαπηόηεηαο
3. Σίηινο πνπδώλ
4. Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο ή/θαη εζεινληηθήο εξγαζίαο κε εκεξνκελίεο, σξάξηα θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή
θαζεθόλησλ (εάλ ππάξρνπλ)

Σημείωζη: Όλα ηα παραπάνω δικαιολογηηικά θα πρέπει να είναι πρωηόησπα ή νομίμως επικσρωμένα.

Ως καηαληκηική ημερομηνία καηάθεζης ηων αιηήζεων ορίζεηαι η ήμερα Πέμπηη 27/02/2014.
Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ θαθέινπ απνζηνιήο, ν
νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Σα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ δηαηίζεληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ θαη από ηελ ηζηνζειίδα καο
www.zoodohos.com
Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2810 344094 θαη 2810 224699 ,
e-mail: zoodohos@otenet.gr

ΓΗΑ ΣΟ Γ..
ΦΔΡΔΣΕΑΚΖ ΑΝΝΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη
ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης

www.ygeia-pronoia.gr

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr

