ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2020

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 4 του Ν. 4643/2019.
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ A.E.) που
εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 177/2020 Απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για κάλυψη εποχιακών
και πρόσκαιρων αναγκών της Περιοχής Αγρινίου (ΔΠΠ-Η) και συγκεκριμένα:
Δύο (2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Π.Ε., Δύο (2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ενός (1)
Υπαλλήλου Γραφείου Οικονομικού Π.Ε., ενός (1) χειριστή Μηχανημάτων Τεχνικών έργων,
ενός (1) Οδηγού Μηχανοδηγού Χειριστή και πέντε (5) Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων [τριών
(3), στο Αγρίνιο, ενός (1) στο Μεσολόγγι και ενός (1) στη Ναύπακτο].
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ
1/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Καψάλη 14, Αγρίνιο, T.K. 301-32, υπόψη κας Πατούλια Νίκης
(τηλ.
επικοινωνίας: 2641024324, εσωτ. 206), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση Androniki.Patoulia@deddie.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 03/12/2020 έως 12/12/2020.
Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη
Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.,
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν
απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
(σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60
ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που
απασχολήθηκαν.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Ηλεκτροτεχνικών δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως
45 ετών, ενώ οι υποψήφιοι για τις υπόλοιπες θέσεις πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65
ετών.
Πλήρης ανακοίνωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα είναι αναρτημένα στο Δήμο
Αγρινίου και στην Έδρα ΔΕΔΔΗΕ της Περιοχής Αγρινίου.
Από τον ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
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