ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 19/2/2021
Αριθ. Πρωτ.: 542

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής
διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19,
Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 28/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να καλύψει
κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της
διασποράς του κορωνοιού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.
Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός
προσωπικού

Διάρκεια
απασχόλησης

1

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

1

Έως Οκτώ (8) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ (το έντυπο τυπώνεται από την
ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr ) μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. (Η υπεύθ. δήλωση
εκτυπώνεται από τη ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr)
3.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται από τον Δήμο).
Αυτός που θα επιλεγεί θα κληθεί να καταθέσει στο Δήμο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
ειδικών προσόντων που απαιτεί η θέση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο
Δημαρχείο Βελβεντού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (email: prosopiko@velvento.eu ) ή αυτοπροσώπως στο Δήμο μετά από τηλεφωνική
συνεννόηση στα τηλ. 2464350300, 2464350301, 2464350306.
Ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων από 19/2/2021 μέχρι και 23/2/2021.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΔΕ Οδηγών
αυτοκινήτων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και
Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού
Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς
ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων
και
Αυτοματισμού
Αυτοκινήτου
ή
Τεχνίτης
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος
Αυτοκινήτου
ή
Ηλεκτροτεχνίτη
Αυτοκινήτου
ή
Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή
Β΄ κύκλου
σπουδών
ή
Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου
ή
Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
1. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ή C κατηγορίας
(π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ή C
κατηγορίας.
3. Κάρτα Οδηγού (Ηλεκτρονικού ταχογράφου)
Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους
ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους σπουδών θα καλυφθεί από
υποψήφιο που κατέχει οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο
σχολών της αλλοδαπής.
1. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ή C κατηγορίας
(π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ή C
κατηγορίας.
3. Κάρτα Οδηγού (Ηλεκτρονικού ταχογράφου)
Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή
απολυτήριο
τίτλο
Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
1. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της
απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
2. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ή C κατηγορίας
(π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ή C
κατηγορίας. 3.
4. Κάρτα Οδηγού (Ηλεκτρονικού ταχογράφου)
Ο Δήμαρχος
Μανώλης Κ. Στεργίου

