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Πεξηθ/θή Γηεύζπλζε Κξήηεο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ
τρόνοσ.

Τα Ελληνικά Τατσδρομεία και η Περιθερειακή Διεύθσνζη Κρήηης ποσ εδρεύει ζηο Ηράκλειο ανακοινώνοςν όηι θα
πποζλάβοςν πποζυπικό με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, έξι (6) αηόκωλ, (4 Γ.Δ.
Γηαλνκέωλ 7ωξεο απαζρόιεζεο θαη 2 ΓΔ Δζωηεξηθήο Δθκεηάιιεπζεο, 6ωξεο απαζρόιεζεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο (8) κελώλ), για ηην κάλςτη εποσικών ή παποδικών αναγκών, για ηιρ Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ηωλ
Διιεληθώλ Σαρπδξνκείωλ Α.Δ. Ν. Υαλίωλ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21 ηος Ν.2190/1994, όπυρ
ιζσύει.

ΠΙΝΑΚΑ Α : ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ (ανά κφδικό θέζης)
Κφδικός
θέζης
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Υπηρεζία
Κ.Καηάζηημα
Χανίφν
2821028444
Μονάδα Διανομής
Χανίφν
2821098844
Καηάζηημα Χώρας
θακίφν
2825091244

Έδρα
σπηρεζίας

Ειδικόηηηα

Χανιά

Δ.Ε Εζφηερικής
Εκμεηάλλεσζης

Xανιά

ΔΕ Διανομέφν

Χώρα
θακίφν

ΔΕ Διανομέφν

Αριθμ
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Διάρκεια
ζύμβαζης
8 μήνες
(6φρης
απαζτόληζης)
8 μήνες
(7φρης
απαζτόληζης)
8 μήνες
(7φρης
απαζτόληζης)
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Ηλικία: Οι ςποτήθιοι ππέπει να έσοςν ηλικία από 18 έυρ και 65 εηών .
Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ζςμπληπώζοςν αίηηζη με κυδικό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.4 και να ηην ςποβάλλοςν από 10.09.16

έωο θαη 19.09.2016:
α) είηε απηνπξνζώπωο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζωπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή
ηνπο ζεωξεκέλε από δεκόζηα αξρή ζηα παξαπάλω Καηαζηήκαηα πνπ πξνθεξύζζνληαη νη ζέζεηο,
β) είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ παξαθάηω Γηεύζπλζε :ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ ΠΔΡ.Γ/ΝΖ ΚΡΖΣΖ
Γαηδάινπ 36 712 02 ΖΡΑΚΛΔΗΟ (γηα ηελ αλαθνίλωζε ΟΥ 46/2016) (ηει.2810302844 - 2810302863- 2810302840 )
Τα ειδικά ηςπικά πποζόνηα (ηίηλοι ζποςδών κ.λ.π.), ηα κπιηήπια καηάηαξηρ, ηα δικαιολογηηικά πος θα ςποβάλοςν οι ενδιαθεπόμενοι,
καθώρ και οποιεζδήποηε ππόζθεηερ πληποθοπίερ αναθέπονηαι λεπηομεπώρ ζηην Τ03/1122/311.31/16.08.2016 Ανακοίνυζη, πος είναι
αναπηημένη ζηα παπαπάνυ Καηαζηήμαηα ηυν ΕΛΤΑ ζηον δικηςακό ηόπο ηος ΕΛΤΑ (www.elta-net.gr – H Δηαηξεία-πλεξγαζηείηε καδί
καο-ζέζεηο εξγαζίαο) και ζηα ΚΕΠ ηυν δήμυν πος ανήκοςν ηα παπαπάνυ Καηαζηήμαηα. Αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ εν λόγυ
ανακοίνυζηρ αποηελεί και ηο «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)» με ζήμανζη
έκδοζηρ «23-08-2016», πος πεπιλαμβάνει επιζημάνζειρ για ηα πποζόνηα, ηα βαθμολογούμενα κπιηήπια, ηα δικαιολογηηικά και ηην
καηάηαξη, καθώρ επίζηρ και ηο εηδηθό παξάξηεκα (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε έθδνζε «22-01-2016» .
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα Παξαξηήκαηα απηά», κέζω ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr)
θαη ζπγθεθξηκέλα κέζω ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή:
Πνιίηεο  Έληππα -Γηαδηθαζίεο  Γηαγωληζκώλ θνξέωλ  Οξ.Υξόλνπ (ΟΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΕΔΓΑΚΖ

Διεύθςνζη Γπαθείυν
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