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Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου ζητά κοινωνικές φροντίστριες - καθαρίστριες (καθήκοντα η 

φροντίδα ηλικιωμένων και η επιμέλεια καθαριότητας & υγιεινής)  με εμφανή αφοσίωση και 

ευσυνειδησία στην εργασία, για πλήρη απασχόληση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φιλικοί, 

με ισχυρή εργασιακή ηθική, θετική στάση και γνήσιο πάθος για παροχή υψηλού επιπέδου 

φροντίδας και υποστήριξης στους τρόφιμους μας.  

 

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων: 
  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών 

Φροντιστών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Εφόσον και μόνο οι θέσεις δεν καλυφθούν από 

υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα δεκτές θα γίνουν αιτήσεις με οποιοδήποτε 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

 Τυχόν πιστοποιήσεις και προϋπηρεσία είναι επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες. 

 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί σε αξιόποινη πράξη. 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

 Ηλικία 23-40 ετών 

 Αίτηση υποψηφιότητας υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. 

 Συναίνεση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου (το έντυπο 

παρέχεται από το Πτωχοκομείο).  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη διεύθυνση του Πτωχοκομείου Ηρακλείου 

των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, (οδός Ευαγγέλου Χατζάκη 34, ΤΚ 

714 09 Ηράκλειο).  

Καταληκτική  ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων των υποψηφιοτήτων ορίζεται η  

28η  Μαΐου 2021 και ώρα 15:00. 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ: 

1. Τόπος παροχής της εργασίας θα είναι η εγκατάσταση του Πτωχοκομείου 

Ηρακλείου επί της οδού Ευάγγελου Χατζάκη, αριθμός 34 στον Άγιο Ιωάννη 

Ηρακλείου. 

2. Οι υποψήφιες με την συμμετοχή τους και μόνο στην επιλογή αναλαμβάνουν την 

ρητή υποχρέωση, εφόσον επιλεγούν και δεν έχουν εμβολιασθεί, να εμβολιασθούν 

πλήρως κατά του νέου κορονοιου (covid-19) 

3. Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα της 

διαδικασίας ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων. Το Πτωχοκομείο 

Ηρακλείου, με δεδομένη την ιδιωτικού δικαίου φύσης της διαδικασίας, διατηρεί 

σε κάθε περίπτωση την δυνατότητα να αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά ελεύθερα. Καμία 

δυνατότητα υποβολής ενστάσεως επί της τελικής επιλογής δεν υφίσταται από τους 

ενδιαφερόμενους. 

4. Η υποβολή αιτήσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 

παραπάνω όπως και όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων της πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος.  

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810-231552 , 2810-211017 

Υπεύθυνος κος Καλλέργης Διευθυντής 


