
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
 ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ TΩΝ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 
 
 

Τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού ζητούν δύο κοινωνικούς λειτουργούς ή ψυχολόγους  για τις 

ανάγκες του Γηροκομείο Ηρακλείου και του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων,  με 

πραγματική αφοσίωση και ευσυνειδησία στην εργασία, για πλήρη απασχόληση ορισμένου 

χρόνου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φιλικοί, με ισχυρή εργασιακή ηθική, θετική στάση και 

γνήσιο πάθος για παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας και υποστήριξης στους τροφίμους του 

Γηροκομείου και τους εξυπηρετούμενους του Κοινωνικού Χώρου.  

 
Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων: 

 Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ψυχολόγων. 

 Άδεια άσκησης του οικείου επαγγέλματος. 

 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. 

 Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του covid-19 

 Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Γνώση αγγλικών θα συνεκτιμηθεί. 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

 Ηλικία 23-50 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) ή ηλεκτρονικά στο mail:  alkallergis@gmail.com  

Καταληκτική  ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων των υποψηφιοτήτων ορίζεται η  6η  

Δεκεμβρίου 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, αρ. 34, στον Άγιο Ιωάννη 

Ηρακλείου, ή του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων επί της οδού Μονής 

Αγκαράθου, αρ. 9 στο Ηράκλειο. 



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

διαδικασίας ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων. Τα Ιδρύματα, με 

δεδομένη την ιδιωτικού δικαίου φύσης της διαδικασίας, διατηρούν σε κάθε 

περίπτωση την δυνατότητα να αξιολογήσουν 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. 

3. 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 του Γηροκομείου Ηρακλείου 


