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Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Θεσσαλονίκη, 05-10-2021

Ο

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με δ.τ. Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ, για τις ανάγκες λειτουργίας του καλεί τους
υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών στην παρακάτω θέση
εργασίας:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΩΝ

Εργάτης
Καθαριότητας
Υ/Ε

1 (ΜΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πλήρους Απασχόλησης
Ορισμένου χρόνου

3 Μήνες

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτημένη:
- στην ιστοσελίδα του Κοι.Σ.Π.Ε..: www.koispeiris.gr

Απαραίτητα προσόντα για την κατηγορία Α.1 :
Α. Εμπειρία σε υπηρεσίες καθαριότητας
Β. Εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας (θα συνεκτιμηθεί)
Γ. Ειδικές κοινωνικές ομάδες
Δ. Δίπλωμα Οδήγησης Β΄ Κατηγορίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά είναι:
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2.Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου

2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του
κορωνοϊού COVID-19 ή Βεβαίωση Εμβολιασμού της παρ.5 του άρθρου 55 , ν.4764/2020
(Α΄256)
3. Τίτλος σπουδών (εάν υπάρχει)
4. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου Β΄ Κατηγορίας
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά
σημείωμα:

και το βιογραφικό τους

Aυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος Τ.Κ.
54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά με παραλαβή μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, ήτοι Παρασκευή 08/10/2021 και ώρα 14.00μ.μ (καταληκτική ημερομηνία και της
ταχυδρομικής παραλαβής).
για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες
ημέρες από 10.30΄- 13.30΄ στο τηλ. 231 0 511207 (εσωτ.111)
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας του Κοι.ΣΠΕ ΙΡΙΣ.
Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά
έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για (2)
μήνες, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων του ΚοιΣΠΕ ΙΡΙΣ συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων EU 2016/679
Με τιμή το Δ.Σ. του
Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ

