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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος Δελφών ύστερα από την υπ’ αριθ. 45/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21)
ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
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Τυπικά προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικής
άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας και να κατέχουν
επαγγελματική άδεια μηχανημάτων έργου ομάδας Ζ’ και
τάξης Α’.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα
διορισμού του προσοντολογίου Π.Δ 50/2001 και των
τροποποιήσεών
του
και
να
είναι
κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα
διορισμού του προσοντολογίου Π.Δ 50/2001 και των
τροποποιήσεών του.

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δύο (2) μήνες

Δύο (2) μήνες

Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Επικηρ. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
4. Επικηρ. φωτοαντίγραφο της απαιτούμενης, κατά περίπτωση, άδειας οδήγησης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση :
1) στα γραφεία του Δήμου Δελφών (Δ/νση: Ρ.Κοντορήγα 12, Αμφισσα τηλ: 2265022363), αρμόδιοι για την παραλαβή
είναι οι υπάλληλοι κ. Μαρία Καπαρέλη και Ευσταθία Καρανάσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2) στα γραφεία πρωτοκόλλου των υπολοίπων επτά (7) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από
την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δελφών.
Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Δημ. Φουσέκης

