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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Συ.Δ.Ν.Α.

Γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
(Συ.Δ.Ν.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και ειδικότερα έως τη λήξη της
θητείας της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου, ήτοι έως τις 31/12/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Tο αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι:
•

Ο σχεδιασμός και η εισήγηση μεθόδων για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του

Συνδέσμου, η παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων γραπτών ή προφορικών για
θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και Διοίκησης του Συνδέσμου και ειδικότερα:
•

Ο προγραμματισμός, οργάνωση και καθοδήγηση διοικητικών θεμάτων που άπτονται των

αντικειμένων του Συνδέσμου.
Για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης απαιτούνται :
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται.
β) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ .
γ) Να έχει ανάλογη επαγγελματική απασχόληση σε θέματα διοίκησης δημοσίων φορέων
τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο
8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
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Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το
είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο
8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα
κατατίθενται μέχρι τις 24/02/2020, στα γραφεία του Συνδέσμου, Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου
Καλλιθέας (Κτήριο 220Α) (αρμόδιος Σύριος Γεώργιος, τηλ. 210 48 10 386) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
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