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βάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης

Ψυχικού Δ/νση Βεκιαρέλλη
11 15237 Φιλοθέη καθημερινά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από 10:00
π.μ έως 13:00 μ.μ μέσα σε δέκα 10

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη

ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης

της προκήρυξης σης εφημερίδες
δηλαδή έως και την 29/10/2018 Υπεύθυνη

κ Αρετή Αναστασίου
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών
και ειδικών-τυπικών προσόντων τα
οποία αναφέρονται στην αναλυτική
προκήρυξη την οποία μπορούν να
προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την
παραπάνω διεύθυνση της επιχείρησης
ή από την ιστοσελίδα της επιχείρησης
dikefips.weebly.com

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά

προσόντα τίθενται υπό την κρίση
της τριμελούς επιτροπής επιλογήςπρο
σωπικού η οποία θα συνεδριάσει στα
Γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού στην
οδό Βεκιαρέλλη 1 1 Φιλοθέη,σε χρονικό

διάστημα έως 15 ημερών από την
ημερομηνίαλήξης της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων και θα συντάξει πίνακα

κατ αξιολογική σειρά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ
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προσλήφει
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ

Ταχ Δ,νση Βεκιαρελλη 11

Ταχ Κωδ 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ
Τηλέφωνο 210-6822217 6753797

Τηλ/πία 210 6753798
Φιλοθέη 17/10/2018

Αριθμ Πρωτ 1536
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ

Ύστερα από την υπ αριθ.20/2018
απόφαση του Δ.Σ για την πρόσληψη
καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου διάρκειας
από την υπογραφή της σύμβασης έως
και οκτώ 8 μηνών την με αριθμό
πρωτ 19090/7134/16-3-2018 έγκριση
της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής καιτην
με αριθμόπρωτ 2 1 9 1 3/1 8-5-20 1 8από
φαση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού

του Υπουργείου Εσωτερικών Διοικητικής

Ανασυγκρότησης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη

καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

της επιχείρησης το οποίο θα
αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα
προερχόμενα από την καταβολή αντιτίμου

από τους ωφελούμενους για
χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της σύμβασης έωςκαι οκτώ 8 μήνες
για το έτος 2018-2019 λόγω μη πλήρωσης

της θέσης με την εξής ειδικότητα

1 ΕΝΟΣ(1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο
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