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Δήμος Χαλκηδόνος
Κουφάλια 26 Απριλίου 2021

Αριθμ Πρωτ 5792
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε 5 ατόμων
για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

του Δήμου Χαλκηδόνος που εδρεύει στα Κουφάλια για τις παρακάτω
ειδικότητες
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Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού πρέπει
να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και της ειδικότητας ΔΕ Ναυγοσω
στών/στριών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα καταδίκη
υποδικία δικαστική συμπαράσταση
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης

2-12-2019 θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και στο δικτυακό τόπο του
Δήμου Χαλκηδόνος https://dimoschalkidonos.gr
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα από
την ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Χαλκηδόνος

Γραφείο Πρωτοκόλλου Εθν Αντίστασης 36 57100 Κουφάλια πληροφορίες

κ Γεώργιο Γιαλοψό τηλ επικοινωνίας 2391330143
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες

ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαλκηδόνος

καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου https://dimoschalki
donos.gr 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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