ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Ε.Ψ.Ε.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΚΩΔ. ΣΕ-22)
«Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών»,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., Αστική μη Kερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα τα
Ιωάννινα, ως ο Διαχειριστής φορέας υλοποίησης του Σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη
αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών» (κωδ. ΣΕ-22), εγκεκριμένου στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
καλεί
όσους/ες επιθυμούν και διαθέτουν τις κάτωθι ειδικότητες:
1. Κοινωνικός/ή Λειτουργός (1), πλήρους απασχόλησης
2. Διοικητικός Υπεύθυνος/η (1), πλήρους απασχόλησης
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
που περιγράφονται και συμπεριλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
προκειμένου να στελεχωθεί η ομάδα έργου.
Οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων θα είναι εξαρτημένης σχέσης εργασίας, ιδιωτικού
δικαίου, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια έως και 24 μηνών από την υπογραφή
τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του Σχεδίου.
Εκτός της παρούσας Περίληψης, τόσο η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσο και η Αίτηση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr) έως
τουλάχιστον και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, την 20/5/2022, ημέρα Παρασκευή.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο
εκπρόσωπο με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, στη διεύθυνση: Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος
όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τηλ./fax: 26510-39820, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 - 15:00) ή να τα
αποστείλουν ηλεκτρονικά (e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr), από 6-5-2022, ημέρα Παρασκευή έως και την 20-52022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:00.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο διοίκησης της Ε.Ψ.Ε.Π. (Σικελιανού 2, Α’ πτέρυγα, 1ος
όροφος, Ιωάννινα, εργάσιμες ημέρες, ώρες 10:00 - 15:00, τηλ. επικοινωνίας: 2651039820).
Ιωάννινα, 4-5-2022
Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΑΣ

