ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 307/11-12-2020
Σησ Ζνωςησ Γονζων Κηδεμόνων και Φίλων Απροςαρμόςτων Ατόμων
«Ηωοδόχοσ Πηγή»
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΛΘΨΘ ΔΤΟ (2) ΑΣΟΜΩΝ
ΜΕ ΧΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΛΘΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΘΘ
ΚΑΙ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
Ανακοινϊνουμε την προκήρυξη για την πρόςληψη δφο (2) ατόμων με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου, πλήρουσ απαςχόληςησ και οριςμζνου χρόνου, με μία από τισ παρακάτω ειδικότητεσ:
Π.Ε. ωματικισ Αγωγισ
Π.Ε. Ψυχολογίασ
Π.Ε. Παιδαγωγικοφ Ειδικισ Αγωγισ
Π.Ε./Σ.Ε. Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνιολογίασ
Π.Ε./Σ.Ε. Εργοκεραπείασ
Π.Ε./Σ.Ε. Λογοκεραπείασ
Π.Ε./Σ.Ε. Νοςθλευτικισ
Για τισ κζςεισ τθσ προκιρυξθσ αυτισ ο υποψιφιοσ πρζπει να κατζχει ζναν από τουσ οριηόμενουσ για
κάκε κατθγορία και ειδικότθτα τίτλουσ ςπουδϊν που αναγράφονται κατά περίπτωςθ.
Π.Ε. ωματικισ Αγωγισ:
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιςτήμησ Φυςικήσ Αγωγήσ και Αθλητιςμοφ με ειδικότητα (κατά προτίμηςη)
προςαρμοςμζνησ Φυςικήσ Αγωγήσ ή ομϊνυμο αντίςτοιχο πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή
Π..Ε. (Α.Ε.Ι.) ή ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχησ ειδικότητασ ςχολϊν τησ αλλοδαπήσ.
Π.Ε. Ψυχολογίασ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίασ ή Φιλοςοφίασ Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςη ςτην
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομϊνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογήσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ ημεδαπήσ ή
αλλοδαπήσ, αντίςτοιχησ ειδικότητασ.
β) Άδεια Αςκήςεωσ Επαγγζλματοσ Ψυχολόγου.
Π.Ε. ΠαιδαγωγικοφΕιδικισ Αγωγισ:
Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικήσ Αγωγήσ με κατευθφνςεισ: α) Δαςκάλου είτε β) Παιδαγωγοφ Δημοτικήσ
Εκπαίδευςησ ή Φιλοςοφίασ Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςη ςτην Παιδαγωγική ή
Επιςτημϊν Εκπαίδευςησ και Αγωγήσ ή Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικήσ με ειδίκευςη ςτην Παιδαγωγική ή
Εκπαιδευτικήσ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ με κατευθφνςεισ: α) υνεχοφσ Εκπαίδευςησ είτε β)
Εκπαίδευςησ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ ή Παιδαγωγικό Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ ή Παιδαγωγικοφ
τμήματοσ Νηπιαγωγϊν ή Εκπαίδευςησ και Αγωγήσ ςτην Προςχολική Θλικία ή Επιςτημϊν Προςχολικήσ
Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ ή Επιςτημϊν τησ Εκπαίδευςησ ςτην Προςχολική Θλικία ή Επιςτημϊν τησ
Εκπαίδευςησ και τησ Αγωγήσ ςτην Προςχολική Θλικία ή Παιδαγωγικοφ Νηπιαγωγϊν ή Επιςτημϊν τησ
Προςχολικήσ Αγωγήσ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ ή Παιδαγωγοφ Προςχολικήσ Εκπαίδευςησ ή
Ειδικήσ Αγωγήσ με κατευθφνςεισ: α) Νηπιαγωγοφ είτε β) Παιδαγωγοφ Προςχολικήσ Εκπαίδευςησ ή
Φιλοςοφικήσ χολήσ ΑΕΙ ή το ομϊνυμο ή αντίςτοιχησ ειδικότητασ πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογήσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ και
αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ και Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετήςιασ τουλάχιςτον
φοίτηςησ ςτη Λογοθεραπεία και Φωνολογία.
Π.Ε./Σ.Ε. Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνιολογίασ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικήσ Εργαςίασ ή αντίςτοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Σ.Ε.Ι. ή
Π..Ε. (Σ.Ε.Ι.) ή ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ ή το ομϊνυμο ή αντίςτοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Σ.Ε.Ε. ή ιςότιμο πτυχίο ή δίπλωμα τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ αντίςτοιχησ
ειδικότητασ.

β) Άδεια αςκήςεωσ επαγγζλματοσ Κοινωνικήσ Εργαςίασ ή Κοινωνικοφ Λειτουργοφ.
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίασ ή Κοινωνικήσ Πολιτικήσ και Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ ή Κοινωνικήσ
Ανθρωπολογίασ ή Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ και Ιςτορίασ με κατεφθυνςη Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ
ή Κοινωνικήσ Διοίκηςησ ή Ιςτορίασ - Αρχαιολογίασ - Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ με κατεφθυνςη
Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ ΑΕΙ ή το ομϊνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογήσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ
ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ, αντίςτοιχησ ειδικότητασ.
Π.Ε./Σ.Ε. Εργοκεραπείασ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείασ ή αντίςτοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Σ.Ε.Ι. ή Π..Ε.
(Σ.Ε.Ι.) ή ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ ή το ομϊνυμο ή αντίςτοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο Κ.Α.Σ.Ε.Ε. ή ιςότιμο πτυχίο ή δίπλωμα τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ αντίςτοιχησ ειδικότητασ
β) Άδεια αςκήςεωσ επαγγζλματοσ εργοθεραπευτή.
Π.Ε./Σ.Ε. Λογοκεραπείασ:
Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείασ ή Λογοπεδικήσ ή Λογοπαθολογίασ (SPEECH AND LANGUAGE
PATHOLOGIST) ή Θεραπείασ Λόγου ή Αγωγήσ Λόγου ΑΕΙ ή το ομϊνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικοφ
Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογήσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ, αντίςτοιχησ ειδικότητασ.
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ ή το ομϊνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογήσ (Π..Ε.) ΣΕΙ ή αντίςτοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ ή Προγραμμάτων
πουδϊν Επιλογήσ (Π..Ε.) ΣΕΙ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ,
αντίςτοιχησ ειδικότητασ ή το ομϊνυμο ή αντίςτοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ιςότιμοσ τίτλοσ τησ
ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ, αντίςτοιχησ ειδικότητασ.
Π.Ε./Σ.Ε. Νοςιλευτικισ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοςηλευτικήσ ΑΕΙ ή το ομϊνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικοφ Ανοικτοφ
Πανεπιςτημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογήσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ
τίτλοσ ςχολϊν τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοςηλευτικήσ Σ.Ε.Ι. ή το ομϊνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π..Ε. (Σ.Ε.Ι.) ή αντίςτοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Σ.Ε.Ι. ή Π..Ε. (Σ.Ε.Ι.) τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ
τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ ή το ομϊνυμο ή αντίςτοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Σ.Ε.Ε. ή ιςότιμοσ και
αντίςτοιχοσ τίτλοσ τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ.
β) Άδεια αςκήςεωσ επαγγζλματοσ Νοςηλευτή/τριασ
ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Εξειδίκευςη ςτο αντικείμενο, γνϊςη και προηγοφμενη εμπειρία, κοινωνική εναςχόληςη και δράςη,
προςφορά εθελοντικήσ εργαςίασ, ιδιαίτερο ενδιαφζρον.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ
Οι υποψήφιοι που πληροφν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθοφν ςε προςωπική ςυνζντευξη από τριμελή
επιτροπή επιλογήσ.
Σα αποτελζςματα τησ επιλογήσ θα αναρτηθοφν ςτην ιςτοςελίδα μασ http://zoodohos.com/
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν Ειδική ζντυπη Αίτηςη - Τπεφθυνη Δήλωςη με τα
απαιτοφμενα δικαιολογητικά αποκλειςτικά ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτη διεφθυνςη:

Κζντρο Ειδικϊν Παιδιϊν «ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ»
Οδόσ: Μικράσ Αςίασ 30, ταθμόσ Α.Σ. Ο.Σ.Ε.,
Νζα Αλικαρναςςόσ,
71601 Θράκλειο Κρήτη
«Για την Προκήρυξη 307/11-12-2020»

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των αιτιςεων ορίηεται θ Σετάρτθ 23/12/2020 και ϊρα 14:30.
-Σο εμπρόθεςμο των αιτήςεων κρίνεται με βάςη την ημερομηνία που φζρει η ςφραγίδα του φακζλου
αποςτολήσ, ο οποίοσ μετά την αποςφράγιςή του επιςυνάπτεται ςτην αίτηςη των υποψηφίων.
-Σα ςχετικά ζντυπα αιτήςεων υπάρχουν ςτην ιςτοςελίδα μασ www.zoodohos.com
-Πληροφορίεσ ςτα τηλζφωνα 2810 344094 και 2810 224699 , e-mail: zoodohos@otenet.gr

Κζντρο Ειδικϊν Παιδιϊν «ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ»

