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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2020
Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ ΕΥΑΘΑ.Ε
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε
ΕΥΑΘ Α.Ε που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά
δέκα 10 ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ
8 μηνών στη παρακάτω ειδικότητα
Κωδ Θέσης 101 ΔΕ Οδηγών Οχημάτων
με άδεια οδήγησης Γ ή C
χωρίς κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου άτομα 10
1 Με απαιτούμενα κύρια προσόντα
α Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού
Οχημάτων ή Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
και Μοτοσικλετών ή πτυχίο
Α ή Β κύκλου σπουδών TEE
Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού
Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων
ή ειδικότητας Μηχανικής
του Τομέα Μηχανολογίας
ή ειδικότητας Μηχανικών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου
του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής
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
κατηγορίας

Αυτοκινήτων

Αυτοκινήτων

ειδικότητας

Αυτοκινήτων

Ηλεκτρολογικών

Μαθητείας

Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης
Αυτοκινήτων Οχημάτων
ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου
ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου
Ηλεκτρολόγος

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου
ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων
ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
ή

Μηχανών

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
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας
Π.Δ 51/2012 όπως ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής

Ικανότητας ΠΕΙ
2 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων
πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως
65 ετών

3 Οι υποψήφιοι μπορούν να

αναζητήσουν

στους δικτυακούς τόπους
ΑΣΕΠ www.asep.gr και ΕΥΑΘ Α.Ε
www.eyath.gr
Α τα έντυπα των αιτήσεων με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

το Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης
2-12-2019 το οποίο περιλαμβάνει
ί οδηγίες για τη συμπλήρωση της
υπεύθυνης δήλωσης σε
με επισημάνσεις σχετικά με
τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες
ρυθμίσεις και ϋ τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
Β

αίτησης

συνδυασμό

κανονιστικές

Τα ανωτέρω καθώς και την Ανακοίνωση
με αριθμό ΣΟΧ1/2020 θα τα
βρείτε αναρτημένα και στον επίσημο
δικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε στον
σύνδεσμο

www.eyath.gr/category/nea/eykai
ries-apascholisis-prokiryxeis
4 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 να την
και να την υποβάλουν μαζί
υπογράψουν

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

μόνο

ηλεκτρονικά στο e-mail

sox120@eyath.gr
Πληροφορίες στα τηλέφωνα

επικοινωνίας

2310-966700 και 2310
966701
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μία μόνο αίτηση
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται

με την ημερομηνία αποστολής
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
5 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα 10 ημερολογιακές
ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
της τελευταίας δημοσίευσης της
σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα
της υπηρεσίας μας και στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου
στον οποίο εδρεύει η
Υπηρεσία εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες και λήγει με την
παρέλευση της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα
δημόσια αργία ή μη εργάσιμη
τότε η λήξη της προθεσμίας
παρούσας

Θεσσαλονίκης

μετατίθεται

την επόμενη εργάσιμη
ημέρα δηλ από 5 έως και 14 Οκτωβρίου
2020
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ανθιμος Α ΑμανατΙδης

