ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης ΚέρκυραςΚοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες» με έδρα την Κέρκυρα πρόκειται να αναπτύξει - επεκτείνει την
παραγωγική επιχειρηματική δραστηριότητα: «Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών και
Εξωτερικών χώρων».
Για την ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας προτίθεται να προσλάβει
προσωπικό για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου: Δύο (2) επαγγελματίες μερικής απασχόλησης με ειδικότητα: Εργάτες
Καθαριότητας.
Α. Γενικά Προσόντα:
 Να είναι Έλληνες πολίτες.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και πολίτες άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως για την οποία υποβάλουν την αίτηση ( πιστοποιητικό υγείας).
 Άδεια - δίπλωμα οδήγησης.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2015.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
 Βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας σε καθαρισμό χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Θα συνεκτιμηθεί η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Θα συνεκτιμηθεί επαγγελματική εμπειρία, που έχει αποκτηθεί σε ενέργειες
ενσωμάτωσης και επανένταξης ΑμΕΑ.
Π.1. Προϋπηρεσία.
0-60 μήνες, 5 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας.
Π.2. Επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε ενέργειες ενσωμάτωσης και
επανένταξης ΑμΕΑ, 5 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας.
Π.3. Άδεια οδήγησης.
Π.4 Προφορική Συνέντευξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Π.1.

Π.2

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Προϋπηρεσία - Εμπειρία

Επαγγελματική εμπειρία που
έχει αποκτηθεί σε ενέργειες
ενσωμάτωσης και
επανένταξης ΑμΕΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

300 μόρια

Σχετικά
πιστοποιητικά

Προσμετρείται η
προϋπηρεσία των
τελευταίων 60 μηνών

120 μόρια

Σχετικά
πιστοποιητικά

Προσμετρείται η
προϋπηρεσία των
τελευταίων 24 μηνών

Π.3

Άδεια Οδήγησης

30 μόρια

Π.4

Προφορική Συνέντευξη

80 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ

Σχετικά
πιστοποιητικά

Αντίγραφο διπλώματος

Συνέντευξη
υποψηφίων

Τριμελής Επιτροπή
Προσλήψεων

680 μόρια

Επιπλέον, να προσκομιστούν όσα δικαιολογητικά, κρίνουν οι υποψήφιοι, ότι μπορούν να
συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και
ικανοτήτων τους. Αίτηση ενδιαφερομένου χορηγείται από τα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε
Κέρκυρας « Νέοι Ορίζοντες».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψήφιου
θα απορρίπτεται.
ΕΠΙΛΟΓΗ
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες», από Τριμελή
Επιτροπή Προσλήψεων. Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη
των επιμέρους στόχων που θα προκύπτουν από την περιγραφή των καθηκόντων. Σε
περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης
από πλευράς Συνεταιρισμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες»,
Πλατεία Χρήστου Τσιριγώτη, και στα τηλέφωνα 2661025277 καθημερινά, από 10.00΄ έως
12.00΄, κος Κουταλάς Γρηγόριος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση
τους, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, άδειες, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, κ.λ.π.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε, έως τις 18
Νοεμβρίου 2016. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
11η Νοεμβρίου 2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κοι.Σ.Π.Ε « Νέοι Ορίζοντες »
ΜΑΡΙΑ Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

