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ANAΚΟΙΝΩΣΗ
===============
Ο ∆ήµος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου οκτώ µηνών, συνολικού αριθµού (15) δέκα πέντε ατόµων για την κάλυψη περιοδικών
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την εξής , κατά αριθµό ατόµων , ειδικότητα µε τα
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο :
Α ) ∆έκα ( 10 ) εργάτες καθαριότητας (συνοδούς απορριµµατοφόρου)
για χρονική διάρκεια (8) οκτώ µηνών.
Β ) ∆ύο ( 2 ) ∆Ε Ηλεκτρολόγους – Συντηρητές ( Α' ειδικότητας – 1ης κατηγορίας )
για χρονική διάρκεια (8) οκτώ µηνών.
Γ) Ένα ( 1 ) ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη ( Βοηθό Ηλεκτρολόγου )
για χρονική διάρκεια (8) οκτώ µηνών.
∆ ) ∆ύο ( 2 ) ∆Ε Οδηγούς απορριµµατοφόρων
για χρονική διάρκεια (8) οκτώ µηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .
Τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα εξής :
Ειδικότητα
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

Αριθµός

10

Ειδικά τυπικά προσόντα

∆εν απαιτούνται

Χρονική
διάρκεια
8 ( οκτώ
µήνες )

Ειδικότητα

Αριθµός

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ –
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (
Α'
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ –
1ΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )

2

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
( ΒΟΗΘΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ )

1

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

2

Ειδικά τυπικά προσόντα
1. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
ηλεκτρολόγου - συντηρητή
Α' ειδικότητας , 1ης κατηγορίας
2. Τίτλος σπουδών και εµπειρία
όπως αναφέρονται αναλυτικά στην
Ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα
∆ηµοτικά Καταστήµατα και Κ.Ε.Π.
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων.
1. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
ηλεκτροτεχνίτη
2. Τίτλος σπουδών και εµπειρία
όπως αναφέρονται αναλυτικά στην
Ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα
∆ηµοτικά Καταστήµατα και Κ.Ε.Π.
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων.
1. Επαγγελµατική άδεια
οδήγησης Γ' Κατηγορίας
2. Τίτλος σπουδών και εµπειρία
όπως αναφέρονται αναλυτικά στην
Ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα
∆ηµοτικά Καταστήµατα και Κ.Ε.Π.
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων.

Χρονική
διάρκεια
8 ( οκτώ
µήνες )

8 ( οκτώ
µήνες )

8 ( οκτώ
µήνες )

Ολόκληρη η Ανακοίνωση είναι αναρτηµένη στον πίνακα ανακοινώσεων των Καταστηµάτων των
∆ηµοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ειρηνούπολης και Ανθεµίων του ∆ήµου Νάουσας, καθώς και στα Κ.Ε.Π. των
ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων , όπου µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν γνώση της αναλυτικής προκήρυξης .
Εκεί αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται , καθώς και τα δικαιολογητικά
που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν αίτηση από τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα
και Κ.Ε.Π. των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεµίων και Ειρηνούπολης.

Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται :
1) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Νάουσας :στο Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου Νάουσας (∆ηµαρχίας 30)
υπόψη κ. Ντάγκα Κατερίνας, κ. Παπακώστα Μαρίας, & κ. Χαριζόπουλου Αλέξανδρου,
2) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ανθεµίων : στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κοπανού
υπόψη κ. Πασχαλίδου Βασιλικής

( Ερµού 71 )

3) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ειρηνούπολης : στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αγγελοχωρίου
Λεωφόρος Ειρήνης 195 ) υπόψη κ. Καραλή Αικατερίνης

(

τις εργάσιµες µέρες και ώρες από ∆ευτέρα 7 Φεβρουαρίου έως και Τρίτη 15 Φεβρουαρίου
2011 , οπότε λήγει η προθεσµία υποβολής αιτήσεων .
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Κοινοποιείται :
1) σε 2 τοπικές εφηµερίδες
2) Γραφείο Προσωπικού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

