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ΘΕΜΑ: “Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος”

Στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 έως 67

ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017), ο ΟΑΕΔ έχει ανακοινώσει την πλήρωση των κάτωθι θέσεων

εργασίας στο Δ ή μ ο Π ο λ υ γ ύ ρ ο υ Χαλκιδικής.

Α/Α Περιγραφή Θέσεων Αριθμός

θέσεων

1 Οδηγός Τρακτέρ με δίπλωμα οδήγησης τρακτέρ 2

2 Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με άδεια άσκησης επαγγέλματος 1

3 Ξυλουργοί και Μαραγκοί 2

4 Βαφείς Ελαιοχρωματιστές οικοδομών και δομικών κατασκευών 2

5 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων με άδεια άσκησης επαγγέλματος 5

6 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων με άδεια άσκησης επαγγέλματος 2

7 Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων δομικών έργων με

άδεια χειριστή

5

8 Οδηγοί φορτηγών με δίπλωμα οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και ΠΕΙ 4

9 Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών 2

10 Εργάτες Καθαριότητες – Συνοδοί απορριμματοφόρου 25

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 12 μηνών (μακροχρόνια

άνεργοι), ηλικίας 55 έως 67 ετών

β) να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ

γ) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996),

Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από

τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την

προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με
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άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της

ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος:

23710 22369, 23710 24875 kpapoligiros@oaed.gr
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