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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ ΔΕΗ 1 2020
Η ΔΕΗ ΑΕ Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 επτά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου διάρκειας μέχρι 8 μήνες
Ο αριθμός η ειδικότητα και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
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Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ ΔΕΗ 1 2020 ΑΗΣ ΛΙΝ/ΤΩΝ 771 13.02.2020 και στο
σχετικό Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ ΑΗΣ/ΥΗΣ ΑΣΠ/ΤΣΠ τα οποία αναρτώνται στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων που προκηρύσσει τις ανωτέρω θέσεις στο χώρο ανακοινώσεων

του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαλεβιζίου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και στα Κεντρικά Γραφεία ΔΕΠΑΝ στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας
Επιπροσθέτως η Ανακοίνωση ΣΟΧ ΔΕΗ 1 2020 το σχετικό με την Ανακοίνωση Παράρτημα καθώς και το σχετικό'Εντυπο Αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο
της ΔΕΗ ΑΕ www.dei.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση à θέσεις Εργασίας Έκτακτο Προσωπικό
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΣΟΧ ΔΕΗ/ΛΙ Γ/ΧΕΙΑ ΑΗΣ/ΥΗΣ ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν είτε
α αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα
γραφεία της Δ.Ε.Η Α.Ε ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Λινοπεράματα Ροδιάς Δήμος Μαλεβιζίου υπόψη κυρίας Μπακαλάκου Μαρίας τηλέφωνο επικοινωνίας

2810 376378 είτε
β ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δ.Ε.Η Α.Ε./ΔΕΠαν/κλδδος ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Τ.θ 1420 τ.κ.71110 Ηράκλειο Κρήτης
Η προθεσμία υποβολής τωναιτήσεωνείναιδέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησης της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού

καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
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