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ΠΡΟΣ
Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 13/2018 απόφαση
του Δ.Σ η οποία εγκρίθηκε με την όμοια 521/4-4-2018 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Βοηθός
Νοσοκόμου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

5

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα
Δύο (2)
ακόλουθα προσόντα :
μήνες
Να διαθέτουν α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών
Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή
Νοσηλευτικής
ή
Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας
(Βοηθός
Τραυματολογίας
ορθοπεδικής)
ή
Νοσηλευτικής
Χειρουργείου
ή
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
(Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές
Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής
Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής
Γενικής
Νοσηλείας
ή
Βοηθός
Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας
ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών
παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής
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Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με
Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής
Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή
δευτεροβάθμιας
ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
βοηθού νοσηλευτή/τριας ή Βεβαίωση
εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική
αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή/τριας.

κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής.
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 55 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (Δ/νση: Μελιδονίου 27 Χανιά ,
τηλ:2821023360) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ.
Παντζελιουδάκη Ειρήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά
μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της
στον τύπο .
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Κουκλάκης

