Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη
«Η Φροντίδα»
Ανακοινώνει την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά ενός
Οικογενειακής

(1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση
και

Επαγγελματικής

Ζωής»

της

Δημοτικής

Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη «Η Φροντίδα», που εδρεύει στην Αρναία Νομού
Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια

σύμβασης,

αριθμού

ατόμων

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),

με

τα

αντίστοιχα

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

101

Υπηρεσία

ΔΚΕ Δήμου Αριστοτέλη
«Η Φροντίδα»
(Για τη στελέχωση
της δομής
«Παιδικός Σταθμός
Παλαιοχωρίου»)

Έδρα υπηρεσίας

Αρναία
Χαλκιδικής

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

*Από την υπογραφή της
σύμβασης έως τη λήξη
του σχολικού έτους,
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
με δυνατότητα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράμματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του ανωτέρω
Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ως
άνω ΚΕΦΑΛΑΙΟ, στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά (frontida@dimosaristoteli.gr), είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η Φροντίδα»,
Αρναία, Τ.Κ. 63074, απευθύνοντας την υπ’ όψιν κου Μοσχόπουλου Αριστείδη (τηλ.
επικοινωνίας: 2372022988).

Αριθμός
ατόμων

1

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο δικτυακό τόπο
του Δήμου Αριστοτέλη (www.dimosaristoteli.gr) και στο κατάστημα του Δήμου, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους από την
Παρασκευή 6 Μαϊου 2022 και έως τη Δευτέρα 16 Μαϊου 2022

