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Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καλαμαριάς
Μεταμορφώσεως 7-9 Καλαμαριά
Τ.Κ.55131 Θεσσαλονίκη
2310 495670 2310480400
Πληροφορίες Μαυρίδου Βέρα
Ελευθεριάδης Αλέξανδρος
Ημερομηνία 13/08/2020
Αριθμ.Πρωτ.:472

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη 2 Καλλιτεχνικών Διευθυντών για την λειτουργία του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς και της Πρότυπης Σχολής Χορού της
Κ.Ε.Δ,ΚΑ για την σχολική περίοδο 2020-2021 με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά
προσόντα καθώς και την χρονική διάρκεια της σύμβασης έναντι αντιτίμου

Α/Α ΘΈΙΕΙΙ 4ΛΡΚΒΑ
ΓΥϋβΑΙΚΙ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ Ή
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ΟΔΕΤΟΥ

ΤΤΤΛΟ ΣΠΟΥΔΟΜ
Διττλωμα οργάνου συμφωνικής ορχήστρας η πιάνου π κιθάρας

f füjTtptKtxj ονωτ£ρος ή ονωτοτής σχολής
Δίπλωμα σύνθεσης τπυχίο φυγής πτυχίο αντίστιξης πτυχίο

αρμονίας πτυχίο μουσικών σπουδών της ημεδαπής ή αΛλοδοττής
ίκτδτιμο με m Ελληνικό ίκτταιδευτκα ιδρύματα

Μετατπυχβκος τίτΑος με ιδιότητα στη σύνδεση της ημεδαπής ή

αλλοδαπής
δίμαίωση μουσικής πχνολονίας

ΠΡΟτΤίΗΡ€ΒΑ
20 πτ προϋπηρεσία ως αθΐ)γητής οργάνου σε αναγνωρισμένο
απδ το κρατάς μουσικά utw&vttko ιδρυμσιο
KAAJTEXNtKH ΔΡΑΙΤΜΡβΤΚΓΑ
It Ελλάδα rot φηερκό

Δισκογραφία έπαινοι
συστατικές επιστολές

ζ

Π6ΤΕ
ΚΛΛΛΓΤΪΧΝΙΚυί/Η
AJEYBYNTHIffPU
ΚΟΛ HI ΚΟΡΟΥ

Uprtwn

τίτλοι ίπου δον
Δίπλωμα η πτυχίο Κοβηγήτοϋ αναγνωρισμένης ίττογγιλματικης
σχολής χορού της ημεδοττής rj οναγνωρβμίνης ανώτερης ή
ανώτατης ΙχολιΊς χορού ιης αλλοδαπής
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
5 πή δ·δοκτκή TTtipo οϊ αΜίγνωρισίΧνη Σχολή Χορού της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή t5 ετή ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία
σι ανογνωρισϋίνο από το Κράτος Σχολή Χορού ή 16Λτή ανώτερη
καλλιτεχνική σταδ·οδρομ ιος χορεντης Ί χορογράφος ι^ασσικου
και συγχρόνου ptmpiopiou
ΠΤΥΧΙΑ Δ ΙΠΛΟΜΑΤ Α ΕΠΙΤΥΧΕΙ IΠΟΥ ΔΑΕΤΩΝ
Καταγραφή πτυχίων και Απλωμάτων σττοϋβαστων που
αποκτήσαν οττύ τις lùtftç ίου οθως και πιχύν επαγγελματική
τους Αερωση
ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΕΚΔΗΛΟΙΕ D Ν

Ιομμετοχή at καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εστχ3αλ και
διαγωνισμούς χορού κArt
Αττοδεδειγμίνο Παιδαγωγικό διοικητικά και οργανωτικά
προσόντο

ΙΎΝΟΛΟ 0 EEEQN 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί
μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη
της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού

Θεσσαλονίκης στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου της Κ.Ε.Δ,ΚΑ
Δ/νση Μεταμορφώσεως 7-9 Καλαμαριά τκ 55131 καθημερινά από

08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης

όπου αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά ειδικά προσόντα τα απαραίτητα

δικαιολογητικό και διευκρινήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση
diavgeia.gov.gr ΑΔΑ 6ΝΜΨΟΛΞΡ-Ο0Ε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της επιχείρησης www.kedka.gr στο κατάστημα της υπηρεσίας μας
Μεταμορφώσεως 7-9 Καλαμαριά τκ 55131 στο κτίριο του Δημαρχείου

του Δήμου Καλαμαριάς Κομνηνών 58 και στο κτίριο όπου στεγάζεται

η Πρότυπη Σχολή Χορού Καραναούνα 1 Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει οι ίδιοι να καταθέτουν την αίτησή τους ειδάλλως θα πρέπει
να εξουσιοδοτήσουν άλλο πρόσωπο με νόμιμο τρόπο

Η πρόεδρος
του ΑΣ της Κ.Ε.Δ.ΚΑ

ΚΟΓΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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