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ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23‐08‐2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει,
β) το υπ. αριθμ. 52820/4955/20‐9‐2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου που εγκρίνει τις προσλήψεις των 23 ατόμων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
γ) την υπ. αριθμ. 27/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
Προσωπικού της «ΦΑΡΙΣ»

τον Κανονισμό

δ) την υπ. αριθμ. 34/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει τις παρακάτω
ειδικότητες με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του 20ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
ε) τον Ν. 4258/14, (ΦΕΚ 94/14.04.2014 τεύχος Α’), Άρθρ. 31
ζ) τον Ν. 4257/14, άρθρο 78 περί προσλήψεων κατά την διάρκεια προεκλογικής περιόδου.
η) Ν. 4071/12, άρθρο 44 παρ. 5,β,αα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την κάλυψη θέσεων προσωπικού για τις ανάγκες του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού
Καλαμάτας, με εξειδικευμένα στελέχη τα οποία θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και
γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ανάλογα με τις
ανάγκες του έργου. Αναλυτικότερα οι θέσεις είναι:
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη – προετοιμασία
ΔΙΚΕΧΟ
Τεχνικός
και εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για το στήσιμο
ΔΙΕΘΝΕΣ
Διευθυντής
σκηνικών στους χώρους που πραγματοποιούνται οι παραστάσεις
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Σκηνής
ΧΟΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τεχνικοί
Σκηνής
Στελέχη
Παραγωγής
Συνοδοί
Ομάδων

του Φεστιβάλ Χορού.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης
σκηνικών που απαιτούνται για την προετοιμασία – εκτέλεση και
διεξαγωγή των παραστάσεων του Φεστιβάλ Χορού.
Αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο
στην προετοιμασία παραγωγής και διεξαγωγής παραστάσεων του
φεστιβάλ όσο και στην φροντίδα ‐ επιμέλεια των Χορευτικών ομάδων
στα πλαίσια του Φεστιβάλ.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία υποδοχής –
συνοδείας των ξένων συγκροτημάτων χορού καθ΄ όλη την
διάρκεια προετοιμασίας και διεξαγωγής του Φεστιβάλ.
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Βοηθητικό
Προσωπικό

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες που αφορούν Βεστιάριο ,
Φροντιστές σκηνής καθώς επίσης και
υποδοχή ‐ εξυπηρέτηση κοινού, διανομή
διαφημιστικού υλικού κατά την διάρκεια προετοιμασίας και
διεξαγωγής παραστάσεων του φεστιβάλ .

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση υποψηφιότητας.
2) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
3) Βεβαίωση ανάλογης προϋπηρεσίας για την θέση που ενδιαφέρονται
4) Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και της ιδιομορφίας των χώρων χρειάζεται οι
υποψήφιοι να έχουν άρτια σωματική και πνευματική υγεία.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα παραπάνω
δικαιολογητικά , αυτοπροσώπως , είτε με άλλο από αυτούς εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, είτε
ταχυδρομικά στα Γραφεία της «ΦΑΡΙΣ» , Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας, Ασίνης 11
& Φαρών ‐ Καλαμάτα 24100 (τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 95611‐12‐13).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 6/6/2014 , ώρα 3.00μ.μ
Περισσότερες πληροφορίες στην κα Κουτσομανιώτη Ελένη στα τηλέφωνα 27210– 95611‐12‐13.
Το ως άνω κείμενο θα δημοσιευθεί σε τοπικές εφημερίδες:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ‐ΘΑΡΡΟΣ‐ΦΩΝΗ: 30/5/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος Μπασακίδης
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