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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΩΝΑΣ»
Η Αστική μη
«ΣΥΝΘΕΣΗ»,

Κερδοσκοπική

Εταιρία

Έρευνας,

Εκπαίδευσης

και

Ψυχοκοινωνικής

Αποκατάστασης

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΩΝΑΣ» ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παροχή φροντίδας, ατομικής υγιεινής, διατροφής των ενοίκων του Οικοτροφείου, υποστήριξής τους σε
ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο του θεραπευτικού- αποκαταστασιακού προγράμματος του Οικοτροφείου
«ΑΘΩΝΑΣ», καθώς και παροχή εργασιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του
Οικοτροφείου.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΩΝΑΣ», Μανινάδικο Γερακινής, Πολύγυρος
Χαλκιδικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1)
2)
3)
4)
5)

Να είναι κάτοχος, τουλάχιστον, απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Να είναι υγιής ώστε να έχει την δυνατότητα απόκτησης βιβλιαρίου υγείας
Να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β΄ κατηγορίας
Για άρρενες υποψηφίους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
Να έχει ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 σε ισχύ,
όπως προβλέπεται με βάση τα ισχύοντα μέτρα για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ που θα συνεκτιμηθούν
1) Ευδόκιμη εμπειρία / προϋπηρεσία σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
2) Ευχέρεια στην επικοινωνία και ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
3) Γνώση ή εμπειρία σε κάποια δεξιότητα ή τέχνη ή εξειδίκευση που να μπορεί να αξιοποιηθεί σε
πρόγραμμα απασχόλησης ή εκπαίδευσης των ενοίκων
4) Εθελοντική δραστηριότητα

Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης):
Δυναμικός χαρακτήρας και ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργάνωση, ικανότητα συνεργασίας σε
ομάδα.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής και η ποσόστωσή τους θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Συνολική συναφής έμμισθη επαγγελματική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής
Υγείας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
30

Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας

10

Γνώση ή εμπειρία σε κάποια δεξιότητα ή τέχνη ή εξειδίκευση που να μπορεί
να αξιοποιηθεί σε πρόγραμμα απασχόλησης ή εκπαίδευσης των ενοίκων

20

Σύνολο

60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού και θα
πραγματοποιηθεί ως εξής:
Αρχικά θα γίνει αξιολόγηση των βιογραφικών με βάση τα απαραίτητα και τα πρόσθετα προσόντα.
Στη συνέχεια, από το σύνολο των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, θα συνταχθεί
μια λίστα με τους υποψήφιους που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία (μέγιστος αριθμός: 10
άτομα), οι οποίοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.
Ο βαθμός της συνέντευξης (40) θα προστεθεί στη βαθμολόγηση του παραπάνω πίνακα,
διαμορφώνοντας την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Αποστολή βιογραφικών από 1/7/2022 έως και 3/7/2022 με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
amkesynthesis@gmail.com ή εναλλακτικά στη διεύθυνση:
Μαρασλή 51, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54249
Τηλ.: 2310-334076
Fax: 2310-321910
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