Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) « ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
«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 έχοντας υπόψη την Απόφαση Ένταξης
(Α.Π.:240/30.11.2016) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.ΠΙΝ, στον Άξονα
Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων του Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»,
πρόκειται να αναπτύξει την Κοινωνική Δράση : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην Περιφέρεια (Βόρειο & Νότιο
Τμήμα) του Δήμου Κέρκυρας».
Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου, εντάσσεται στο
πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Kέρκυρας και
του ΚοιΣΠΕ και έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα, η λειτουργία των Δομών
αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών των Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων, οι
οποίες χρήζουν παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο & Συσσίτιο θα στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους
χώρους στο Νότιο Τμήμα στην περιοχή Μωραϊτικα και στο Βόρειο Τμήμα στη περιοχή
της Αχαράβης. Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργούν για τους δικαιούχους καθημερινά,
πρωινές και απογευματινές ώρες. Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών
θα γίνεται από το προσωπικό των Δομών, όπως κάθε φορά θα ορίζει η Επιτροπή
Διαχείρισης. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται σε πρωινές και
απογευματινές βάρδιες, στο Βόριο και Νότιο Τμήμα της Κέρκυρας με σκοπό την άμεση
εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ωφελούμενων.
Για την ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης Κοινωνικής Δράσης ο ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας
θα προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
I.

Μία (1) Θέση Κοινωνική Λειτουργού (ΠΕ-ΤΕ), με τεκμηριωμένη εμπειρία στην
διασύνδεση και δικτύωση Κοινωνικών Δομών ή Οργανισμών, με τις υπηρεσίες στη
κοινότητα. Εμπειρία στην οργάνωση δράσεων και παρεμβάσεων, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση Φορέων (Δημοσίων & Ιδιωτικών) σε θέματα που αφορούν την
υποστήριξη Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων.

II.

Μία (1) Θέση Διοικητικού (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ) – (Συντονιστής), με τεκμηριωμένη εμπειρία
στον Συντονισμό, τη Γραμματειακή υποστήριξη και παρακολούθηση Κοινωνικών
Δομών, Οργανισμών, διοικητικών και συλλογικών οργάνων.

III.

Μία (1) Θέση Μάγειρα (σχετικό πτυχίο), με τεκμηριωμένη εμπειρία στην οργάνωση
και διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά τη λειτουργία της κουζίνας.

IV.

Μία (1) Θέση Βοηθού Μάγειρα - Μπουφετζή, με τεκμηριωμένη εμπειρία στην
υποστήριξη και διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της κουζίνας,
των χώρων εστίασης, της μεταφοράς και διανομής των γευμάτων (μπουφέ,
τραπεζαρία).

V.

Μία (1) Θέση Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, με τεκμηριωμένη εμπειρία
στον καθαρισμό χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(σύμφωνα με Ν.4430/άρθρο 74) και τον επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής
και λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών)

Π.1. Χρόνος Συνεχόμενης Ανεργίας
100 μόρια για τους πρώτους 4 μήνες ανεργίας και 25 μόρια επιπλέον ανά μήνα ανεργίας
από τον 5ο μήνα μέχρι τους 12 μήνες.
Π.2. Τέκνα ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο
20 μόρια για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Π.3. Ιδιότητα Άγαμου, Διαζευγμένου ή Εν Χηρεία γονέα (εφόσον έχει αποδεδειγμένα την
επιμέλεια)
25 μονάδες επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του.
Π.4 . Αιτών με Αναπηρία , από 50% και άνω
80 μόρια.
Π.5
Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία που προκύπτει από την απασχόληση σε
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις με ευάλωτες ομάδες & κοινωνική ένταξη
15 μόρια ανά μήνα απασχόλησης & ως 40 μήνες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Π.1.

Χρόνος Συνεχόμενης Ανεργία

ΤΡΟΠΟΣ

300 μόρια

Σχετικά
πιστοποιητικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσμετρείται ο χρόνος
των τελευταίων 12 μηνών

Π.2.

Τέκνα ανήλικα ή ενήλικα
προστατευόμενα κατά το νόμο

20 μόρια/τέκνο

Σχετικά
πιστοποιητικά

Προσκόμιση βεβαίωσης

Π.3.

Αιτών που είναι Γονέας άγαμος,
Διαζευγμένος ή εν χηρεία

25 μονάδες

Σχετικά
πιστοποιητικά

Προσκόμιση βεβαίωσης επιμέλειας

Π.4.

Αιτών με Αναπηρία , από 50% και άνω

80 μόρια

Σχετικά
πιστοποιητικά

Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία
που προκύπτει από την απασχόληση σε
συγχρηματοδοτούμενες δομές και
δράσεις με ευάλωτες ομάδες &
κοινωνική ένταξη

600 μόρια

Σχετικά
πιστοποιητικά

Π.6.

Προσκόμιση βεβαίωσης ΚΕΠΑ

Προσμετρείται η προϋπηρεσία των
τελευταίων 40 μηνών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής,
2. Βιογραφικό σημείωμα,
3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών,
4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων, βεβαίωση εργοδότη κ.α)
5. Βεβαίωση εργασίας σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Δομές,
6. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
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 :
Εφόσον δεν προσκομισθούν (εμπρόθεσμα) τα
δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψήφιου απορρίπτεται.

ΕΠΙΛΟΓΗ

απαιτούμενα

συνοδευτικά

 Η διαδικασία αξιολόγησης 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. Η πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν
προς ενημέρωση των υποψηφίων.
 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 Κοινωνικού Συνεταιρισμού.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης, αυτοπροσώπως από τον
ενδιαφερόμενο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, από Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες», Πλατεία
Χρήστου Τσιριγώτη, και στα τηλέφωνα 2661025277 καθημερινά, από 10.00΄ έως
12.00΄, από κα Καραγιάννη Δώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, με συνημμένα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, άδειες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές
επιστολές, ένσημα κ.λ.π.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε, έως τις 16 Μαρτίου 2017.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

1η Μαρτίου 2017

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

