ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΝΟΣΤΟΣ» ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., Αστική μη
Kερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα τα Ιωάννινα, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
άρθρου 11 του Ν.2716/1999, ως φορέας λειτουργίας της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης
Οικοτροφείο
Κόνιτσας
«Νόστος»
και
στο
πλαίσιο
της
ενίσχυσης/συμπλήρωσης της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας του Οικοτροφείου,
καλεί
όσους/ες επιθυμούν και διαθέτουν την κάτωθι ειδικότητα (και τα λοιπά προσόντα που
ζητούνται):
Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων (1),
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενισχυθεί/συμπληρωθεί η στελέχωση της Πολυκλαδικής
Θεραπευτικής Ομάδας του Οικοτροφείου.
Η σύμβαση εργασίας του/της ανωτέρω εργαζόμενου/ης θα είναι εξαρτημένης
σχέσης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με χρονική
διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή
τροποποίησης ή μετατροπής.
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, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 - 15:00), στην έδρα διοίκησης της
Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τηλ./fax: 26510-39820, ή να τα
αποστείλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας
ταχυδρομείου έως και της καταληκτικής), στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ε.Ψ.Ε.Π.,
Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών με οποιοδήποτε τρόπο είναι από 0408-2022, ημέρα Πέμπτη έως και την 19-08-2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:00.
Η παρούσα, καθώς και η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 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 19/08/2022, ημέρα Παρασκευή.
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, 02-08-2022
Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΑΣ

