ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα,
στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών του για την προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας
προσκαλεί
ειδικευμένους Ιατρούς-Παιδιάτρους με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία ή στη Νεογνολογία να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μιάς (1) θέσης Μετεκπαιδευόμενου Ιατρού στην Παιδιατρική Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 εδ. (β) και 35 παρ. 1 εδ. (β) του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΩΚΚ (Υ4α/127426/11 ΦΕΚ 88 Β/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Ο/Η επιλεγείς/είσα θα συνάψει με το ΩΚΚ σύμβαση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
διάρκειας ενός (1) έτους, με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευσή του/της και με δυνατότητα
εξέλιξης σε Επιμελητή/τρια Β’. Η προϋπηρεσία σε Παιδιατρική ΜΕΘ και η πείρα σε παιδοκαρδιολογικά ή/και
παιδοκαρδιοχειρουργικά περιστατικά και μεταμοσχεύσεις καρδιάς σε αναγνωρισμένα κέντρα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, θα αποτελέσει ισχυρό κριτήριο προτίμησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 29.03.2018 και ώρα 16:00,
στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας, απλή αίτηση συνοδευόμενη από
πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :
1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφα : - του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού,
- άλλων τίτλων σπουδών,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- του τίτλου ειδικότητας,
- του τίτλου εξειδίκευσης,
- της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- της αστυνομικής ταυτότητας,
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών

επιστημονικής

&

επαγγελματικής

δραστηριότητας,

όπως

αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
4. Κατάλογο όλων των δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων και γενικών δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
6. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης
απαλλαγής από αυτήν.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει, να υποβληθούν ή να αποσταλούν με
ταχυαποστολή, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα),
αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (σε USB ή CD), είτε ακόμη να αποσταλούν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των
υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493 103 ή +30-2109493 115).
Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

