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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου
Ο ∆ήµος Αµαρίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 216/2018 απόφαση του ∆.Σ,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου, προς κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
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Ένας (1)
α) Πτυχίο ή δίπλωµα
Πολιτικού
µήνας
Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα
Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος
σχολών
της
αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β)Άδεια
άσκησης
επαγγέλµατος
Μηχανικού αντίστοιχης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
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1. Αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται, εκτός τα προσωπικά στοιχεία
του υποψηφίου ,το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο αριθµός Μητρώου ΙΚΑ.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.
3584/07.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Η αµοιβή και η εργασία τους θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
και η δαπάνη µισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου Αµαρίου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Αµαρίου
(∆/νση: Αγία Φωτεινή 74061, τηλ: 2833340217) και αρµόδιος για την παραλαβή
είναι ο υπάλληλος κ. Λουτριανάκης Γεώργιος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής στο ∆ιαύγεια, στο
χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και να συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
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