ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Τυπικά προσόντα για θέση Λογιστή

α/α
1

2
3

Τυπικό Προσόν
Πτυχίο τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων ή πτυχίο των
Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
Γνώση
Χειρισμού
Η/Υ
(αποδεδειγμένη)
στα
αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος φοροτεχνικού Α τάξης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Α/
Α
1. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης

0ή5
βαθμοί

2. Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης

0ή3
βαθμοί

3.Πολύ καλή γνώση (τουλάχιστον
επιπέδου Γ1/C1) της Αγγλικής Γλώσσας

0ή2
βαθμοί

Αρ. Πρωτ. 110/24-7-2020

Αρ. Πρωτ. 111/24-7-2020

85

77

1

2

1
Ειδικές Γνώσεις

Γενική εργασιακή εμπειρία /
Βαθμολογούνται μέχρι 10 έτη ( 4
βαθμοί ανά έτος προϋπηρεσίες)

0 έως
40
βαθμοί

2

Εργασιακή
Εμπειρία

3

Κοινωνικά
Κριτήρια

4

Εκτίμηση-Αξιολόγηση Προσωπικότητας-Προσωπική
συνέντευξη

0 έως
30
βαθμοί

5

Εντοπιότητα (Δημότες Δήμων Ηπείρου)

0 ή5
βαθμοί

6

Βαθμός Πτυχίου

5έως
10
βαθμοί

Άτομα με Αναπηρία ή Γονέας ατόμου με
αναπηρία

Σύνολο
Σειρά Κατάταξης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

0ή5
βαθμοί

5-100
βαθμοί

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ένας (1 ) υποψήφιος είναι επιτυχών και ένας (1) επιλαχών.
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της δομής. Εφόσον προκύψουν επί πλέον ανάγκες θα καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης ο
οποίος θα ισχύει για ένα (1) έτος.
Τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν στον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίησή τους (έως την 16:00 της τελευταίας ημέρας). Η απόφαση της διοίκησης επί της
ένστασης κοινοποιείται στον/ην ενιστάμενο/η αυθημερόν.

Η δημοσιοποίηση της βαθμολογίας των υποψηφίων αφορά μόνο τη συνολική και όχι την επιμέρους βαθμολογία λόγω ύπαρξης κοινωνικών
κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσων συμμετέχουν στην προκήρυξη. Ο/Η
αιτών/ούσα έχει δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με την επιμέρους βαθμολόγησή του.
Ιωάννινα, 13/8/2020
Για την ΑΜΚΕ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ»
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστασία-Νατάσα Μπέγκα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

