ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η Τεχνόπολις Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων στην ΠΕ
Θεσσαλονίκης» προτίθεται να συνεργαστεί με έναν εξωτερικό συνεργάτη –
νομικό (σύναψη συμβάσης έργου) για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
νομικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο της Δράσης 5 «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ &
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» και της Δράσης 6 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ». Τα αντικείμενα για τα οποία ζητείται συνεργάτης για την
ανάληψη του σχετικού έργου καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα των
υποψηφίων συνεργατών περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα :
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΔΡΑΣΗ 5
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ 40
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ 40
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ) ΣΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
−

−

Υποστήριξη - διευκόλυνση στη διεκπεραίωση διοικητικών
υποθέσεων, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας
του, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες,
παραπομπή σε υπηρεσίες & δομές στήριξης με βάση τις ανάγκες
Νομική συμβουλευτική σε θέματα εργασίας (θέματα ενσήμων,
συμβάσεων εργασίας, αποζημιώσεων απόλυσης, κατώτατος
μισθός κλπ)

ΔΡΑΣΗ 6
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Α) 1 ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ 40 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ 40 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ)
Β) 1 ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ 8 ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ 5
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 8 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ)
ΣΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΘΕΣΜΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
−
−

−
−

υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών, υποχρεώσεις και
δικαιώματα εργαζομένων,
είδη συμβάσεων (οι συμβάσεις πλήρους ή μερικής
απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας, αορίστου και ορισμένου
χρόνου κλπ.)
προϋποθέσεις έγκυρης συμβάσεως, προσλήψεις, απολύσεις,
μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, ωράρια
Μέσα και τρόποι κατοχύρωσης των δικαιωμάτων (Επιθεώρηση
Εργασίας, ΓΣΕΕ, σωματεία).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ –
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5
ΕΤΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συνεργασία : 15 ήμερες από
την δημοσίευση του παρόντος και ώρα 17.00 μμ. Προτάσεις που θα υποβληθούν
μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμες. Τόπος υποβολής
υποψηφιοτήτων : Τεχνόπολις Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΕ, Γιαννιτσών
31, 54627, Θεσσαλονίκη, και σε ώρες γραφείου 9.00 - 17.00 (τηλ. 2310 556602),
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο Πτυχίου
-Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου εφόσον υπάρχει
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- Οποιοδήποτε συναφές έγγραφο (αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος κλπ).
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και τυχόν
απορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα λήξης υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών.

