
 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

         Θεσσαλονίκη 30/12/2022 

                          Αρ. πρωτ.:755   

Προς την 

Εφημερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης» 

Τμήμα μικρών Αγγελιών 

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» ζητά να προσλάβει με σύμβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου, τρία (3) άτομα για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ "Λειτουργία δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε."» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5053860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  
στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - 

ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ). 

Συγκεκριμένα : 

 2 φροντιστές/τριες  ΑμεΑ-βοηθητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης με κυλιόμενο ωράριο 

 1 φροντιστή/τρια  ΑμεΑ-βοηθητικό προσωπικό με διαλείπουσα απασχόληση  
 
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 ΦΕΚ 1160/τ.Β./08-04-2019, θα ήταν επιθυμητό  να είναι 

κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε 
τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, 

κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές φροντιστές ΑμεΑ κ.λπ.). Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω 

εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται 
με την αποστολή των Σ.Υ.Δ., μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση esbe@otenet.gr το 
βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία έως την 13/01/2023 μέχρι 14:00.  Η εμπειρία σε 

φορείς φροντίδας Αμεα είναι επιθυμητή και για την πρόσληψη είναι απαραίτητα: 

 το πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ,  

 αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ισχύ  

 άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. 

 οι άντρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και, 

 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4820/23.07.2021, η βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-

19 ή νόσησης (πλήρως εμβολιασμένοι).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310/489247-9, Fax2310/489217 

καθημερινά από 10:00 π.μ. μέχρι 14:00. 
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