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1.400 προσλήψε^ σε ∆ΕΗ, 
µουσεία και δήµουε 

θέσεις και περιοχές 
Μέσα Otis επόµενεβ 

εβδοµάδε5 θα γίνουν 
οι npcoTES αιτήσει 

για προσλήψεΐ5 εποχικών 
υπαλλήλων Otis 1.400 

θέσεΐ5 σε ∆ΕΗ, µουσεία και 
δήµου5. Συγκεκριµένα, oncos 
αναφέρει το «E0vos», οι θέσεΐ5 

εποχικού προσωπικού 
κοινωφελού5 εργασία5 στον 
Πολιτισµό µε επτάµηνη σύµβαση 

ανέρχονται σε 951 και 
αφορούν καθαριστέ5, µουσειολόγου5, 

αρχαιολόγοι 
και φύλακε5. 

Οι δηµοφιλέστερεε θέσειε 
στον συγκεκριµένο τοµέα βρίσκονται 

στα Βόρεια Tns Αθήvas 
(128 θέσειε) στον νοµό 

Μαγνησίαε (73 θέσειε), στη 
Λέσβο (59 θέσειε) στη Λάρισα 
(51 θέσειε) στο νοµό Κοριν0ias 

(50 θέσειε) και στο νοµό 
Μεσσηνίαε (50 θέσειε). 

Οι ειδικότητεε είναι 7 και 
αφορούν Εργάτεε - Εργατοτεχνίτεε 

(374 θέσειε) Ηµερήσιous 
Φύλακεε (341 θέσειε) Νυχτοφύλακεε 

(77 θέσειε). Αρχαιολόγοι 
(59 θέσειε) Καθαριστέε 

(47 θέσειε) ΜουσειολόYous- 
Μουσειοπαιδαγωγούε 

(26 θέσειε) και φύλακεε κατηγορίαε 
∆Ε (26 θέσειε). 

Enions, µέσω του προγράµµατοε 
κοινωφελούε εργασίαε, 

προκηρύχθηκαν 180 
θέσειε εποχικών υπαλλήλων 
και άλλεε 84 για καλλιτέχνεε, 
βρεφονηπιοκόµουε, γυµναoies 

και εργάτεε. 
Οι Θέσεΐ5 αφορούν Tns 

εξή5 περιοχέβ: 
∆ήµοε Φιλιατών που ζητάει 

τρειε εποχικούε υπαλλήλου 
για την υλοποίηση 

των ∆οµών Φιλιατών και Βρυσέλλαε 
Παλαιοχωρίου. Κοινωφελήε 

Επιχείρηση ∆ήµου 
Παγγαίου ζητάει 4 καθηγητέε 
φυσικήε αγωγήε πανεπιστηµιακήε 

εκπαίδευσηε. 
Κοινωφελήε Επιχείρηση 

Πάρου ζητάει 6 καθηγητέε 
φυσικήε αγωγήε πανεπιστηµιακήε 

εκπαίδευσηε για συµβάσειε 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου. Πολιτιστικόε 

Οργανισµόε ∆ήµου Ηλιούποf\ns 
ζητάει δύο καθηγητέε θεατρικών 

Σπουδών Πανεπιστηµιακήε 
Εκπαίδευσηε, έναν δάσκαλο 
Εικαστικών Πανεπιστηµιακήε 
Εκπαίδευσηε και έναν 

δάσκαλο Μουσικήε ΤΕ που 
θα απασχοληθούν µε συµβάoe\s 

ορισµένου χρόνου διάρκειαε 
ions µε τη διάρκεια λειτουργίαε 

των αντίστοιχων εργαστηρίων. 
Κοινωφελήε επιχείρηση 

Ζακύνθου ζητάει έναν 
κοινωνικό λειτουργό και έναν 
Λογοθεραπευτή Π E ή ΤΕ, έναν 
φυσιοθεραπευτή ΤΕ, έναν Κοινωνικό 

Φροντιστή ∆Ε, ενώ διατίθεται 
και µία θέση Βοηθητικού 

προσωπικού. 
Κοινωφελήε Επιχείρηση 

Αλµυρού, προσφέρει οκτάµηνεε 
συµβάσειε για τέσσερα 

εποχικούε υπαλλήλουε στα 
σφαγεία. Για tous βρεφονηπιοκόµουε, 

οι θέσειε που προσφέρονται 
είναι επτά στον παιδικό 

σταθµό Αγίου Νικολάου, 
δύο otous παιδικούε σταθ[ious 

Αµπελόκηπων Μενεµέvns, 
και δύο otis πολιτιστικέε 

υπηρεσίεε του Θερµαϊκού 
Τέλοε 115 θέσειε εργασίas 
προσφέρει n ∆ΕΗ στο Λιγνιτικό 

κέντρο Μεγαλόποληε 
για απόφοιτουε Λυκείου, 13 
θέσειε το θεραπευτήριο Χρονιών 

Παθήσεων Λασιθίου και 
άλλεε 18 το Ινστιτούτο Υγείαε 
Παιδιού. 

1.400 προσλήψε^ σε ∆ΕΗ, 
µουσεία και δήµουε 

www.clipnews.gr


