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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 12/2017
απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι οχτώ (28) ατόµων, προς κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης για το Πρόγραµµα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών για τις εξής κατά
αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ΠΕ Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο
ή
δίπλωµα
Παιδαγωγικού
Τµήµατος
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο και
αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής µε ειδικόττα
ποδόσφαιρο.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής µε ειδικότητα ΜΛΑ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης
ανώτατης σχολής της αλλοδαπής µε ειδικότητα
πετοσφαίριση.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο
ή
δίπλωµα
Παιδαγωγικού
Τµήµατος
Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
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από
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έως
28/07/2017
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2

Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης
ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού
είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο τµήµατος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών
και
Εφαρµοσµένων
Τεχνών
(µε
κατεύθυνση
Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής) Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλου πανεπιστηµίου της
ηµεδαπής ή πτυχίο του τµήµατος Πλαστικών Τεχνών
και Επιστηµών της Τέχνης µε κατεύθυνση Εικαστικών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (εισαχθέντες από ακαδ.
έτος 2006-2007) ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής.

από
19/06/2017
έως
28/07/2017

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενήλικες έως 65 ετών.

-

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο
δωδεκάµηνο που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14
παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να
δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της
απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αποδεικτικά εµπειρίας εάν υπάρχουν.

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου (∆/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως 2, 1ο υπόγειο, τηλ: 213 2047360 – 213 2047366) και αρµόδιος για την παραλαβή
είναι η υπάλληλος κ. Σταύρου Ελένη κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:00 έως τις 15:00.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία
έντεκα (11) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της.
Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 29.05.2017 στον χώρο ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα της Επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Χ.
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