Περίγραμμα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική Διεύθυνση:
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση:

-

Τμήμα:

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης
Κοιμητηρίων
-

Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος):
Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Ιεροψάλτης - Νεωκόρος Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΔΕ ιεροψαλτών, ΥΕ Νεωκόρων

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρμοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση
εργασίας)
1. Μεριμνά να ψάλει στις νεκρώσιμες ακολουθίες οι οποίες πραγματοποιούνται καθημερινά (πρωίαπόγευμα) στην εκκλησία που βρίσκεται στο χώρο των κοιμητηρίων.
2. Μεριμνά να ψάλει στα μνημόσυνα τα οποία πραγματοποιούνται στην εκκλησία που βρίσκεται στο χώρο
των κοιμητηρίων τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής (πρωινές ώρες).
3. Διεκπεραίωση πώλησης κεριών στον Ιερό Ναό.
4. Μεριμνά να ψάλει στις κυριακάτικες λειτουργίες της Εκκλησίας καθώς και σε γιορτές και λοιπές πρωινές
ή απογευματινές ακολουθίες τις οποίες λειτουργεί ο Ιερός ναός
5. Λοιπές εργασίες που σχετίζονται με τον χώρο του Ιερού Ναού όπως καθαριότητα κ.α.
6. Εξυπηρετείτο κοινό για πληροφορίες που αφορούν θέματα εκκλησίας και χώρου κοιμητηρίων.

Ενότητα 3. Διαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση εργασίας
Διαδικασίες:
1. Διενέργεια ταφών, εκταφών, μεταφορών και αναγκαστικών εκταφών (τεχνική)
2. Οικονομική Διαχείριση
3. Εξυπηρέτηση κοινού
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή Υποχρεωτική Εκπαίδευση
Βασικές γνώσεις:
Επιθυμητή η γνώση ψαλτικής.
Δεξιότητες / Ικανότητες:
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Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
Ικανότητα συνεργασίας
Ικανότητα οργάνωσης
Ομαδική εργασία
Επικοινωνία
Ευγένεια
Ξένες γλώσσες:
Δεν είναι απαραίτητη η ξένη γλώσσα.
Εμπειρία:
Επιθυμητή η εμπειρία σε ανάλογη θέση
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταμένους
Ο Προϊστάμενος
……………….
του Αυτοτελούς Τμήματος
(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή)
Διαχείρισης Κοιμητηρίων:
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……………..
Ημερομηνία ελέγχου & έγκρισης
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