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ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 17

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης γραμματέως από τoν Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης ενός υπαλλήλου, από τον
Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου.
Το Διοικ/κό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαρουσίου , έχοντας υπόψη:
1.Το Καταστατικό λειτουργίας του Συλλόγου
2. Την απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου τις 12/12/2019 συνεδρίασή του.
3. Την ανάγκη να εξασφαλισθεί κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο η
γραμματειακή υποστήριξη του Συλλόγου,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι:
Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα
βιογραφικά τους σημειώματα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα
προκήρυξη, για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή του βιογραφικού του αποδέχεται τα
παρακάτω:
•Θα προσληφθεί με εργοδότη του τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου.
•Το ωράριο του θα είναι οχτώ (8) ώρες σπαστό ημερησίως, καθοριζόμενο από το Δ.Σ
8:30 -14:00 και 17:30 -20:00 Δευτέρα με Παρασκευή.
•Στα βασικά καθήκοντα της προσληφθέντος υπαλλήλου περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση του ωραρίου
β. Η υποχρέωσή του να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις Γ. Σ.
γ. Η υποχρέωσή του για ευπρεπή και ευγενική συμπεριφορά προς τα μέλη του
Συλλόγου, αλλά και προς τρίτους.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο
Αμαρουσίου, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις.
α) Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με απαραίτητα αποδεικτική βεβαίωση
γνώσης και χρήσης του.
β) Γνώση Αγγλικής γλώσσας
γ) Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία
δ) Γνώση βασικών λογιστικών θεμάτων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους μαζί με τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαρουσίου μέχρι τις 31
Ιανουαρίου 2020 και ώρες 8:30 -14:00 και 17:00-20:00.
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