Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ
Γενική Διεύθςνζη:
Τερληθψλ Υπεξεζηψλ
Διεύθςνζη:
Γηαρείξηζεο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο
Τμήμα:
Κηεληαηξηθήο Υπεξεζίαο & Εσνινγηθνχ Κήπνπ
Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ):
Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο
Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):
Υπάιιεινη ηνπ Τκήκαηνο

Τίηλορ θέζηρ:
Κλάδορ / Ειδικόηηηα:

Υπάιιεινο Τκήκαηνο / Κηελίαηξνο
ΠΔ Κηεληάηξσλ

Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.
Κύπια καθήκονηα:
(ηα θύξηα θαζήθνληα απνξξένπλ από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΕΥ πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε
ζέζε εξγαζίαο)
1. ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Εσνινγηθνχ θήπνπ, κεξηκλψληαο γηα ηελ δηαηξνθή, ηελ πγηεηλή θαη ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηνλ Εσνινγηθφ θήπν
2. ε πεξίζαιςε ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηνλ Εσνινγηθφ θήπν
3. νη μελαγήζεηο ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο , ζην Σπίηη ησλ εξπεηψλ θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο
θηινμελίαο ησλ δψσλ
4. ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εκεξήζηαο δηαηξνθήο θαη ζχληαμεο αηνκηθνχ ζηηεξεζίνπ γηα ηελ ζίηηζε
ησλ δψσλ ηνπ Εσνινγηθνχ θήπνπ
5. ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο “ Φξνληίδαο αδέζπνησλ δψσλ” ηνπ Γήκνπ Θεο/λίθεο
6. ε δηνηθεηηθή κέξηκλα ηνπ Τκήκαηνο
7. ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηεο & εξγαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Τκήκαηνο
8. παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ
9. ε αδεηνδφηεζε έθζεζεο δψλησλ δψσλ ζπληξνθηάο βάζεη ηνπ Ν. 4039/2012 φπσο ζπκπιεξψζεθε
θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4235/2014.
10. επηβνιή πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο ηνπ Ν. 4039/2012 φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4235/2014
11. ε επηθνηλσλία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Τκήκαηνο .
12. ε ηήξεζε θαλφλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ
Διαδικαζίερ:
1. Λεηηνπξγία Εσνινγηθνχ θήπνπ κε απηεπηζηαζία- πεξίζαιςε θαη θξνληίδα αγξίσλ δψσλ –
μελάγεζε ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο & ζην ζπίηη ησλ εξπεηψλ ( ΓΓΑΠ-ΤΚΥΕΚ-Γ1)
2. Υινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο “ Φξνληίδα αδέζπνησλ δψσλ” ( ΓΓΑΠ_ΤΣΥΕΚ_Γ2)
3. Σχληαμε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ( ΓΓΑΠ-Γ1)
4. Σχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ) ΓΓΑΠ-Γ2)
5. Πξνκήζεηεο εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ( ΓΓΑΠ-Γ3)
6. Γηαρείξηζε αηηεκάησλ πνιηηψλ( ΓΓΑΠ-Γ7)
7. Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ( ΓΓΑΠ-Γ8)
8. Απνδεκηψζεηο πνιηηψλ ( ΓΓΑΠ-Γ9)
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9. Λεηηνπξγία απνζεθψλ ( ΓΓΑΠ-Γ10)
Ενόηηηα 4. Απαιηήζειρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ για γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία.
Βαζικέρ γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία:
(πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβώο ην είδνο θαη ην επίπεδν ηωλ γλώζεωλ θαη ηωλ δεμηνηήηωλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε θαζήθνληνο)
Δθπαίδεπζε: Πηπρίν Κηεληαηξηθήο Σρνιήο ΑΔΗ κε Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο
Βαζηθέο γλψζεηο: Φεηξηζκφο Ζ/Υ ζε βαζηθά πξνγξάκκαηα
Γεμηφηεηεο / Ηθαλφηεηεο: Οκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο, θαιή επηθνηλσλία ζε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ
ιφγν
Ξέλεο γιψζζεο: : επηζπκεηή ε γλψζε νπνηαζδήπνηε μέλεο γιψζζαο
Δκπεηξία: επηζπκεηή ε εκπεηξία πεξίζαιςεο θαη ζπκπεξηθνξάο αγξίσλ δψσλ ηνπιάρηζηνλ ελφο
έηνπο
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ
Ο Πξντζηάκελνο
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)
ηνπ Τκήκαηνο:
Ο Πξντζηάκελνο
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)
ηεο Γ/λζεο:
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Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
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