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Σέρρες,15/09/2016
Αριθ. Πρωτ:2326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΡΤΙΟ» ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Η.Σ.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Σερρών (Κ.Ε.∆Η.Σ.), µετά από την αριθ.
απόφ.134/2016 του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆Η.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για µια (1) θέση Κεραµίστα ως
εκπαιδευτή τουλάχιστον 3 τµηµάτων και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και
λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.∆Η.Σ. και προβολής όλων
των δράσεών του και συµµετοχής του στις εκδηλώσεις του ∆ήµου Σερρών και των
τοπικών φορέων.
Τα απαραίτητα ζητούµενα προσόντα και κριτήρια επιλογής έχουν ως εξής:
-

Να έχει την ελληνική ιθαγένεια

-

Να είναι υγιής, αρτιµελής και να έχει την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης (άρθρο 14 του ν. 3584/2007).

-

Πτυχίο ΤΕΕ µε ειδικότητα Αγγειοπλάστη – Κεραµίστα.

-

Πενταετής τουλάχιστον βεβαιωµένη προϋπηρεσία ως Κεραµίστας σε τµήµατα
κεραµικής τέχνης σε καλλιτεχνικά τµήµατα. (Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται
από τις σχετικές βεβαιώσεις, τις σχετικές συµβάσεις και τις βεβαιώσεις από
ασφαλιστικό φορέα).

-

Βιογραφικό Σηµείωµα (Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ, αντίστοιχα, για την
ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και αντίστοιχα της βαθµολογικής κλίµακας αυτού
µε την βαθµολογική κλίµατα των ηµεδαπών ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από
το

∆ιεπιστηµονικό

Οργανισµό

Αναγνώρισης

Τίτλων

Ακαδηµαϊκών

και

Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας µε τους ηµεδαπούς τίτλους).
Η συνεργασία µεταξύ των δύο µερών θα γίνει µε σύµβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα οχτώ (8) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός
σφραγισµένου φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ ΩΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΡΤΙΟ»
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ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Σ.» µέχρι και τις 26 Σεπτεµβρίου ηµέρα ∆ευτέρα στο Γραφείο
Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.µ.
Το οικονοµικό αντίτιµο της ως άνω σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα
χιλιάδων ευρώ (11,000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η αµοιβή του
ανωτέρω θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της Κ.Ε.∆Η.Σ., χρήσης 2016, και
συγκεκριµένα τον Κ.Α. 02.15.6041.04 µε την ένδειξη: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
(ΑΡΤΙΟ)».
Πληροφορίες καθηµερινά, τις εργάσιµες µέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10)
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σερρών.:
www.serres.gr»
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Σ
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