ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας- Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες»
με έδρα την Κέρκυρα πρόκειται να αναπτύξει την επιχειρηματική του δραστηριότητα:
«Υπηρεσίες Φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων για την Κέρκυρα, την Ζάκυνθο, την
Κεφαλλονιά και την Λευκάδα».
Για τις ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης
δραστηριότητας, ο Συνεταιρισμός προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη των
παρακάτω θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) επαγγελματίες πλήρους και μερικής απασχόλησης με ειδικότητα:
«ΘΥΡΩΡΟΣ - ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ »
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1. Εννέα (09) επαγγελματίες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Κέρκυρας.
2. Δύο (2) επαγγελματίες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ζακύνθου
3. Τέσσερεις (4) επαγγελματίες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Κεφαλλονιάς
4. Δύο (2) επαγγελματίες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Λευκάδας
Α. Γενικά Προσόντα:
➢ Να είναι Έλληνες πολίτες.
➢ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και πολίτες άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι οποίοι θα πρέπει να ομιλούν άριστα την ελληνική γλώσσα.
➢ Να έχουν άριστη φυσική κατάσταση και υγεία καθώς και ηλικία έως 60 ετών, που να τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως για την οποία υποβάλουν την
αίτηση.
➢ Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άντρες).
➢ Να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
➢
➢
➢
➢

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Απολυτήριο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην φροντίδα και
προστασία υπηρεσιών ή/και προσώπων
➢ Βεβαίωση συναφούς εμπειρίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
➢ Θα συνεκτιμηθεί βεβαίωση ή πιστοποίηση εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης ή/και Πρώτων Βοηθειών.
➢ Θα συνεκτιμηθεί η ικανότητα καλής επικοινωνίας, η ικανότητα επιβολής και η
αποτελεσματικής διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων.
➢ θα συνεκτιμηθεί επαγγελματική εμπειρία, που έχει αποκτηθεί σε ενέργειες ενσωμάτωσης
και επανένταξης ΑμΕΑ.

Επιπλέον, δύναται να υποβληθούν όσα δικαιολογητικά κρίνουν οι υποψήφιοι ότι μπορούν
να συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και
ικανοτήτων τους. ΑΙΤΗΣΗ ενδιαφερομένου χορηγείται από τα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε
Κέρκυρας « Νέοι Ορίζοντες».
ΕΠΙΛΟΓΗ
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε
Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες», από την 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 προκύψει μονομερής καταγγελία της
σύμβασης από πλευράς του Συνεταιρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν
την αίτηση τους, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,
συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά κ.α.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε, έως τις 27 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 14.00 μμ.
Για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας
από την Covid-19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν φροντίσει να κλείσουν
ραντεβού τηλεφωνικά, ώστε να προσέρχονται την καθορισμένη ημέρα και ώρα.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
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΄, στην Υπεύθυνη κα Σαούλου Μαρία.
20η Ιανουαρίου 2021

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

