ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ - Ε.Ψ.Ε.Π.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟ ΑΡΣΑ «ΑΙΟΛΟ»
ΕΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ «ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ»
και
ΕΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ»
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικήσ Ζρευνασ και Παρέμβαςησ - Ε.Ψ.Ε.Π.,
Αςτική μη Κερδοςκοπική Εταιρεία, με ζδρα τα Ιωάννινα,
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοςκοπικοφ χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν.2716/1999,

καλεί όςουσ/εσ επιθυμοφν,
να εκδηλϊςουν ενδιαφζρον, υποβάλλοντασ αίτηςη, ςυνοδευόμενη από τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά, όπωσ
περιγράφονται ςτην Αναλυτική Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ, για την κάλυψη μίασ (1) θζςησ με την
εργαςιακή ειδικότητα «ΠΕ/ΣΕ Νοςηλευτή» και μίασ (1) θζςησ με την εργαςιακή ειδικότητα «Γενικϊν
Καθηκόντων», ςτο Οικοτροφείο Άρτασ «Αίολοσ» τησ Ε.Ψ.Ε.Π..
Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ θα είναι ιδιωτικοφ δικαίου, εξαρτημζνησ εργαςίασ, πλήρουσ απαςχόληςησ, οριςμζνου
χρόνου (διάρκειασ 12 μηνϊν από την υπογραφή τησ), με δυνατότητα ανανζωςησ ή τροποποίηςησ ή μετατροπήσ
τουσ ςε αορίςτου χρόνου.
Εκτόσ τησ παροφςασ, τόςο η Αναλυτική Πρόςκληςη όςο και η αίτηςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ θα βρίςκονται
αναρτημζνεσ ςτην ιςτοςελίδα τησ Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr) ζωσ τουλάχιςτον και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολήσ των αιτήςεων, την 20/08/2021, ημζρα Παραςκευή.
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ θα πρζπει να ςυμπληρϊςουν και να υποβάλλουν την αίτηςη με τα απαιτοφμενα
δικαιολογητικά, καθϊσ και αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα, αυτοπροςϊπωσ ή με εξουςιοδοτημζνο προσ
τοφτο εκπρόςωπο με θεωρημζνη από δημόςια αρχή εξουςιοδότηςη, τισ εργάςιμεσ ημζρεσ (ϊρεσ 10:00 15:00), είτε ςτην ζδρα διοίκηςησ τησ Ε.Ψ.Ε.Π., ικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τηλ./fax: 2651039820, είτε ςτο Οικοτροφείο «Αίολοσ» τησ Ε.Ψ.Ε.Π., Αμπζλια Αμμοτόπου Άρτασ, τηλ./fax: 2683023950, ή να τα
αποςτείλουν ταχυδρομικά, με ςυςτημζνη επιςτολή (με ημερομηνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου ζωσ και τησ
καταληκτικήσ), ςτη διεφθυνςη Ε.Ψ.Ε.Π., ικελιανοφ 2, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, ή να τα αποςτείλουν
ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr.
Η προθεςμία υποβολήσ των δικαιολογητικϊν με οποιοδήποτε τρόπο είναι από 04-08-2021, ημέρα Σετάρτη
έωσ και την 20-08-2021, ημέρα Παραςκευή, ώρα 15:00.
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ παρζχονται ςτο γραφείο διοίκηςησ τησ Ε.Ψ.Ε.Π. (ικελιανοφ 2, Α’ πτζρυγα, 1οσ
όροφοσ, Ιωάννινα, εργάςιμεσ ημζρεσ, ϊρεσ 10:00 - 15:00, τηλ. επικοινωνίασ: 2651039820).
Ιωάννινα, 02-08-2021
Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδροσ του Δ..
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΡΑΝΑ

