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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΘΔΜΑ : «Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ,
γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο γηα ην έηνο 2022».
Ο Δήκνο ικσωνίων ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ 174/2022 απόθαζε ηεο Ο.Ε., πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 90041/15-6-2022
απόθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπη. Ειιάδαο θαη Ινλίνπ, αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε
ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ έμη (6) αηόκσλ, πξνο θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ επνρηαθώλ θαη
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα, ρξνληθή
πεξίνδν:

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

Δργάτες - σνοδοί
Απορριμματοφόρων
/ Κλάδοσ-ΤΔ16

(6)
ΈΞΙ

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Δελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/97).

Γύο (2)
μήνες

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Κπξσκέλν Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.
2. Α.Μ.Κ.Α , Α.Μ.Α
3. Υπεύζπλε δήισζε γηα πηζαλό θώιπκα ππέξβαζεο ηεο 2κελεο απαζρόιεζεο.
4. Υπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Γξαθείν Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ηνπ Δήκνπ Σηθπσλίσλ (Δ/λζε:
Γ. Γελλεκαηά 2 - ΤΚ 20200 / Κηάην, ηει.: 27423-60148) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή ησλ
αηηήζεσλ, είλαη ε ππάιιεινο Φ.Σπειηώηε.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία πέντε (5) ημερών από
ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΟΛΑΚΟ

