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Ανακοίνωση
Ο Δήμος Πωγωνίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 94/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
την υπ΄αριθ. 76828/23-05-2018 έγκριση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας - Τμήμα
Προσωπικού, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών
πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα και χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ Εργατών
-τριών
Πρασίνου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

6

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [απολυτήριος
τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή Απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι το 1980)]
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του Ν. 3584/07.

Τρεις (3) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπως αναφέρεται στον πίνακα).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο,
που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των
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 ή κατεπειγουσών αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν
απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή
χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου - Τμήμα Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Πωγωνίου (αρμόδιος κ. Χ. Μέτσιος) μέσα σε προθεσμία
πέντε
(5)
ημερών,
ήτοι
από
25-05-2018
μέχρι
και
την
29-05-2018.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26533-60114 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

