Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.)
« ΝΕΟΙ ΟΡΙΗΟΝΣΕ»

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΛΘΨΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Η Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ
Κζρκυρασ- Κοι.Σ.Π.Ε. «Νζοι Ορίηοντεσ» με ζδρα τθν Κζρκυρα υλοποιεί τθν
παραγωγικι δραςτθριότθτα με τίτλο: Ζνταξθ ατόμων με προβλιματα ψυχικισ
υγείασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία μζςα από τθ λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε.–
Ανάπτυξθ δράςθσ: «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Περιβαλλοντικοφ Πάρκου». Η
δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
(ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» 2007-2013 του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ
(ΕΣΠΑ) 2007-2013. Για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ άνω δραςτθριότθτασ κα
προςλθφκεί προςωπικό για τθν κάλυψθ τθσ παρακάτω κζςθσ με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου.

Ζνα (1) άτομο: Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ
Απαραίτθτα Προςόντα:


Πτυχίο Γεωπόνου κατεφκυνςθσ Θερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν, Ανκοκομίασ και
φυτικισ παραγωγισ.



5 ζτθ εμπειρία ςτθν εφαρμογι καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν και μεκόδων
φυτοπροςταςίασ ςε υπαίκριεσ και κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ, ςφμφωνα με
τισ αρχζσ των Ορκϊν Γεωργικϊν Πρακτικϊν.



5 ζτθ εμπειρία ςε Εναλλακτικζσ Καλλιζργειεσ ςτα αντικείμενα:
 Καλλιζργεια ελιάσ, Εςπεριδοειδϊν, Κθπευτικά εποχισ.



Κατοχι εραςιτεχνικοφ διπλϊματοσ οδιγθςθσ και ΙΧ αυτοκίνθτο.
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Π.1. Προχπθρεςία.
0-60 μινεσ, 5 μόρια για κάκε μινα προχπθρεςίασ.
Π.2. Επαγγελματικι εμπειρία που ζχει αποκτθκεί ςε ενζργειεσ ενςωμάτωςθσ και
επανζνταξθσ ΑμΕΑ, 10 μόρια για κάκε μινα προχπθρεςίασ.
Π.3. Άδεια οδιγθςθσ.
Π.4 Γνϊςθ υπολογιςτϊν.
Π.5 Προφορικι Συνζντευξθ.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ
ΚΡΙΣΘΡΙΟ

ΜΕΓΙΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ

Π.1.

Προχπθρεςία - Εμπειρία

Π.2

Π.3

Επαγγελματικι εμπειρία
που ζχει αποκτθκεί ςε
ενζργειεσ ενςωμάτωςθσ και
επανζνταξθσ ΑμΕΑ

Άδεια Οδιγθςθσ

ΣΡΟΠΟ

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

300 μόρια

χετικά
πιςτοποιθτικά

Προςμετρείται θ
προχπθρεςία των
τελευταίων 60 μθνϊν

240 μόρια

χετικά
πιςτοποιθτικά

Προςμετρείται θ
προχπθρεςία των
τελευταίων 24 μθνϊν

30 μόρια

χετικά
πιςτοποιθτικά

Προςκόμιςθ βεβαίωςθσ

χετικά
πιςτοποιθτικά

Προςκόμιςθ βεβαίωςθσ

υνζντευξθ
υποψθφίων

Σριμελισ Επιτροπι
Προςλιψεων

Π.4

Γνϊςθ υπολογιςτϊν

30 μόρια

Π.5

Προφορικι υνζντευξθ

80 μόρια

ΤΝΟΛΟ

680 μόρια
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ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ

Οι υποψιφιοι, μαηί με τθν αίτθςι τουσ, πρζπει να υποβάλλουν:
1. Βιογραφικό ςθμείωμα,
2. Αντίγραφο τίτλων ςπουδϊν,
3. Αποδεικτικά προχπθρεςίασ,
4. Βεβαίωςθ εργαςίασ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ,
5. Αντίγραφο άδειασ οδιγθςθσ,
6. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ.
Επιπλζον, να προςκομιςτοφν όςα δικαιολογθτικά, κρίνουν οι υποψιφιοι, ότι
μποροφν να ςυμβάλλουν ςτο να ςχθματιςτεί μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα των
ατομικϊν προςόντων και ικανοτιτων τουσ.
Αίτθςθ ενδιαφερομζνου χορθγείται από τα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε Κζρκυρασ « Νζοι
Ορίηοντεσ».
ΘΜΕΙΩΘ :
Αν δεν υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά, θ αίτθςθ του
υποψιφιου κα απορρίπτεται.
ΕΠΙΛΟΓΘ
Η διαδικαςία επιλογισ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον
εςωτερικό κανονιςμό και τισ αποφάςεισ του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε Κζρκυρασ «Νζοι
Ορίηοντεσ», από Τριμελι Επιτροπι Προςλιψεων. Ιδιαιτζρωσ αναφζρεται ότι κάκε
τρίμθνο κα αξιολογείται θ επίτευξθ των επιμζρουσ ςτόχων που κα προκφπτουν από
τθν περιγραφι των κακθκόντων. Σε περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ δφναται να
γίνει μονομερισ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από πλευράσ Συνεταιριςμοφ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Νζοι
Ορίηοντεσ», Πλατεία Χριςτου Σςιριγϊτθ, και ςτα τθλζφωνα 2661025277
κακθμερινά, από 10.00ϋ ζωσ 12.00ϋ, κα. Προβατά Ελζνθ. Οι ενδιαφερόμενοι
καλοφνται να υποβάλουν τθν αίτθςθ τουσ, με ςυνθμμζνα τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά (πτυχία, άδειεσ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ,
κ.λ.π.) ςτα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε, ζωσ τισ 24 Νοεμβρίου 2014. Εκπρόκεςμεσ
αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ.
10θ Νοεμβρίου 2014

Θ Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
του Κοι..Π.Ε « Νζοι Ορίηοντεσ »
ΜΑΡΙΑ Β. ΔΘΜΟΠΟΤΛΟΤ
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