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 55 θέσεις στη Μόρια
Αναμένεται να βγει στον αέρα η προκήρυξη οχτάμηνων συμβάσεων

 (/article/author/558-emprosnetgr) emprosnet.gr (/article/author/558-emprosnetgr)
 - 05|05|2017 15:41

Τελευταία τροποποίηση - 05|05|2017 18:37

Tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 265 ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αναμένεται να ανακοινώσει το
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Μάλιστα η προκήρυξη αναφέρει ότι προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων,
ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Λέσβου για τις 55 θέσεις
οχτάμηνων συμβάσεων που προβλέπονται για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής της Μόριας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν στα
γραφεία της υπηρεσίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης.

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

 

201 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

9

202 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2
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203 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ &
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(LOGISTICS)
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204 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

35

205 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ

ΔΕ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ
ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

206 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2

207 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

208 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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