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Καβάλα, 16/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν.
Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Υγείας
«Ανάπτυξη Δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας»,
καλεί για πρόσληψη τρία (3) άτομα, με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης
έως ένα (1) έτος, με τα ακόλουθα προσόντα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Δύο (2) άτομα ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, κατόχους Πτυχίων Οικονομικών
Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή άλλων συναφών τίτλων
κατεύθυνσης διοίκησης και οικονομίας, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του
εξωτερικού, για σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης έως ένα (1) έτος. Τυχόν
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι θα ληφθούν υπόψη.
Ένα (1) άτομο ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού, κάτοχος οποιοδήποτε πτυχίου ή διπλώματος
ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. για σύμβαση εργασίας πλήρους
απασχόλησης έως ένα (1) έτος. Τυχόν Μεταπτυχιακοί Τίτλοι θα ληφθούν υπόψη.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για όλους τους υποψήφιους απαιτείται η πιστοποίηση χειρισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (η γνώση χειρισμού Η/Υ τεκμηριώνεται
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ΑΣΕΠ) καθώς και η τουλάχιστον καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας (το επίπεδο γλωσσομάθειας τεκμηριώνεται σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανόνες του ΑΣΕΠ).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για όλους τους υποψήφιους θα ληφθούν υπόψη η γνώση και η εμπειρία
διαδικασιών
γραφείου,
διοικητικών,
διαχειριστικών
διαδικασιών
και
γραμματειακής υποστήριξης, συγγραφής αναφορών και εκθέσεων, κατάρτισης
προσφορών και προϋπολογισμών, συντονισμού, διοίκησης, διαχείρισης και
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και
προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, διαδικασιών κοινοτικών
διαγωνισμών, διοίκησης και λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων καθώς και η
γνώση και η εμπειρία στο συντονισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων
απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Η εμπειρία αποδεικνύεται από το βιογραφικό. Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας μπορεί να ζητήσει
βεβαιώσεις για τους σχετικούς ισχυρισμούς.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν:
α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε word ή pdf μορφή, β) τα αντίγραφα των
πτυχίων τους και εάν υπάρχουν των μεταπτυχιακών τους τίτλων τους και γ) τα
αντίγραφα της πιστοποίησης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και της
πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, από τις
16/12/2019 έως τις 31/12/2019, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) (σε σκαναρισμένη
μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση koispekavalas@gmail.com ή με
ταχυδρομική αποστολή (σε έντυπη μορφή) στη διεύθυνση Γενικό Νοσοκομείο
Καβάλας, Άγιος Σίλας, Τ.Κ. 65500, Καβάλα, Ψυχιατρικό Τμήμα, με θέμα: ΚΟΙΣΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Σημειώνεται ότι τα βιογραφικά θα αξιολογούνται από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας και θα ακολουθήσει συνέντευξη από την τριμελή
Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας
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