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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Ζ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΜΔΣΑΒΑΖ», Ν.Π.Η.Γ., πνπ εδξεύεη ζην Αξγνζηόιη
Κεθαινληάο, θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο Κινηηήρ Μονάδαρ Φςσικήρ Τγείαρ Κεθαλονιάρ Εακύνθος - Ηθάκηρ, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο, πξνθεξύζζεη κία (1)
ζέζε πξνζσπηθνύ, κέινπο ηεο πνιπθιαδηθήο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο, κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. πγθεθξηκέλα πξνθεξύζζεη:
- Μια (1) θέζη ειδικόηηηαρ Φςσολόγος πλήποςρ απαζσόληζηρ για επγαζία ζηο
Κλιμάκιο Εακύνθος ηηρ Κινηηήρ Μονάδαρ Φςσικήρ Τγείαρ

ΚΧΓ.
01/22

Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά1
 Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ
ππνςεθίνπ) – επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.metavasi.gr.
 Φσηνηππία Πηπρίσλ
 Φσηνηππία Άδεηαο Αζθήζεσο επαγγέικαηνο
 Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο από αζθαιηζηηθό θνξέα (εθόζνλ ππάξρνπλ)
 Βηνγξαθηθό εκείσκα
 πζηαηηθέο Δπηζηνιέο (εθόζνλ ππάξρνπλ)
 Φσηνηππία δηπιώκαηνο νδήγεζεο (πξναηξεηηθά)
 Απνδεηθηηθά Γλώζεο ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (εθόζνλ ππάξρνπλ)
Θα ζπλεθηηκεζεί ε πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο δνκέο θαη θνξείο
παξνρήο ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο έληαμεο, θαζώο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή
ησλ ππνςεθίσλ ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο πγείαο γηα ηε ζηειέρσζε
θνηλνηηθώλ δνκώλ ςπρηθήο πγείαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο
«ΦΤΥΑΡΓΧ».
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Ζ ΑμΚΔ ΜΔΣΑΒΑΖ βεβαιώνει όηι λαμβάνει όλα ηα καηάλληλα μέηπα για ηην αζθαλή ηήπηζη ηυν
δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα πος ππόκειηαι να αποζηείλοςν οι ςποτήθιοι/ςποτήθιερ για ηην ανυηέπυ θέζη
και θα ηα επεξεπγαζθεί αποκλειζηικά για ηο ζκοπό ηηρ παπούζαρ Ππόζκληζηρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος
ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΔ) 2016/679 και ηος Ν 4624/2019.
ΔΓΡΑ : Βνύξβαρε 6Α 28100 Αξγνζηόιη, Κεθαινληά ΣΖΛ. 26710-24437 EMAIL : metavasiargostoli@gmail.com
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : Βαξβηάλε 2 29100 Εάθπλζνο ΣΖΛ. 2695022855 EMAIL : metavasizak@gmail.com

Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ αθνινπζείηαη ην εγθεθξηκέλν ζύζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ θνξέα.
Σελ όιε δηαδηθαζία επηκειείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή ηνπ θνξέα θαη γηα ηελ ηειηθή επηινγή ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζπλέληεπμε, δηα δώζεο ή εμ απνζηάζεσο. Ζ διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ επγαζίαρ
θα είναι έξι (6) μήνερ με πποοπηική ανανέωζηρ ηηρ ζύμβαζηρ μεηά από αξιολόγηζη.

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε κε ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά
ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ΜΔΣΑΒΑΖ - Αζηική Μη Κεπδοζκοπική Δηαιπεία, Γιεύθςνζη:
Βούπβαση 6Α, ΣΚ 28100 Απγοζηόλι, Κεθαλονιά, ηηλ. 26710 24437 αςηοπποζώπυρ ή να ηα
αποζηείλοςν με εηαιπεία ηασςμεηαθοπάρ ( courier ) ζηην ανυηέπυ διεύθςνζη, ζημειώνονηαρ
ζηο θάκελο « Για ηην ππόζλητη πποζυπικού ηηρ Κινηηήρ Μονάδαρ Κεθαλονιάρ – Εακύνθος –
Ηθάκηρ». Αιηήζειρ και δικαιολογηηικά μποπούν να ςποβληθούν και ηλεκηπονικά, ζηο mail:
metavasiargostoli@gmail.com
Ζ ςποβολή εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ λήγει ηην ΓΔΤΣΔΡΑ 14 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2022.
Πιεξνθνξίεο γηα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη δίδνληαη από ηελ ηζηνζειίδα
www.metavasi.gr θαη ηειεθσληθά από ηελ γξακκαηεία ηεο ΑκΚΔ «ΜΔΣΑΒΑΖ» ζην ηειέθσλν
26710 24437, από Γεπηέξα σο Παξαζθεπή θαη ώξεο 9:00 – 15:00.

Ο Νόκηκνο Δθπξόζσπνο ηεο ΑκΚΔ «ΜΔΣΑΒΑΖ»
Σηκνιέσλ Γνλήο
Πξόεδξνο Γ ΑκΚΔ ΜΔΣΑΒΑΖ
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