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Αρ Πρωτ 19790

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση Καραολή και Δημητρίου 36-44 Βύρωνας 162 33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υττ αριθμ ΣΟΧ 5/2020
Ο Δήμος Βύρωνα

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά

δύο 2 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014 2020 Άξονας
Προτεραιότητας 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

και διακρίσεων Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στο Δήμο Βύρωνα που
εδρεύει στο Βύρωνα Ν Απικής και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα

και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
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Δήμος Βύρωνα
Για τη

στελέχωση της
δομής Κέντρο

Κοινότητας
Δήμου Βύρωνα

Βύρωνας
Ν Αττικής

ΠΕήΤΕ
Κοινωνικών
Λειτουργών

Μέχρι 12 μήνες
με ανανέωση
ή παράταση
έως το τέλος

του υποέργου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός

θέσης
Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
α I Ιτυχίο ή οίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας η Κοινωνικής Διοίκησης με κα
τεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Επιστήμης Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο

ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ ή αντίστοιχο

κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής

ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας
β Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής
Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
γ Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΣΚΛΕ η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής υποβολής ετήσιας

δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ άρθρο 78
110 του ν.4488/2017 ΑΊ37 η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου

του επόμενου έτους από την έκδοσή της
δ Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί επεξεργασίας κειμένων ίί υπο
λογιστικοιν φύλλων και Ni ιιπηρεπκίιν διαδικτύοιι
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Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου idox@dimosbyrona.gr εντός προθεσμίας δέκα 10 ημερολογιακών

ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων
του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βύρωνα και στο δικτυακό τόπο αυτού https
dimosbyrona.gr εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες § 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
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