
 
 

∆ΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

31/10/2016 ΕΩΣ 06/11/2016 
Η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society της παρουσιάζει της ευκαιρίες απασχόλησης και 

κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδοµάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πληροφορία της εβδομάδας: 

ΟΑΕΔ Κοινωνικός τουρισμός 2016-2017 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.12.2016 έως την 30.11.2017 και οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων 

δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ θα γίνουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ). Τις επόμενες ημέρες ανοίγουν οι αιτήσεις στον 

ΟΑΕΔ για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού που θα παρέχει στους δικαιούχους έως και 10 ημέρες επιδοτούμενων 

διακοπών. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για 

κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - 

ωφελουμένων. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των 

ωφελουμένων, προσδιορίζεται στη δημόσια πρόσκληση και είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την 

κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. 



 
 

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιµων πεδίων απασχόλησης συνοδευόµενος από τα απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω : 

ΛΕΥΚΑ∆Α 

1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

“E-GNOSIS” 

Πιστοποίηση αναγνωρισµένη 
από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό 
τοµέα. Ελάχιστη οικονοµική 
επιβάρυνση το κόστος του 
εκπαιδευτικού υλικού και των 
εξετάσεων. 

EQUAL SOCIETY 
 
Τηλ. Επικοινωνίας:                   
26450 22578 
 
Ώρες επικοινωνίας: 
Καθηµερινά 9.30 – 14.30 

www.e-gnosis.gr 
 
 

2.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Απαραίτητα προσόντα: 
� Κάτοχος διπλώµατος Γ 

Κατηγορίας  
� Πτυχίο µηχανολόγου 

µηχανικού – 
ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων Τ.Ε.Ε ή 
Τ.Ε.Ι.  
 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26450 22012 & 6976 674930 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Κα Αχίµαστου Αρετή Εταιρία οδικής βοήθειας στη 

Λευκάδα 

3.  
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - 
ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ 

Απαραίτητα προσόντα: 
� Αγγλικά 
�  Γνώσεις σουίτας και 

adobe 

Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
lefkadadesigner@gmail.com 
 

Λευκάδα 

4.    ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Εποχιακή απασχόληση. Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 

hr@jumbo.gr ή µε fax στο: 
210 4805242 
 

Κατάστηµα jumpo στην Λευκάδα 
 



 
 

5.              ΠΩΛΗΤΗΣ     

Απαραίτητα προσόντα: 
� Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
� Εµπειρία στις πώλησεις  
� Γνώση Αγγλικών   

 Αποστολή βιογραφικού στη 

διεύθυνση: recruitment@t1-
vodafone.gr. 
 
 

Κατάστηµα Vodafone στην 
Λευκάδα 
 

6.              Ο∆ΗΓΟΣ  

Απαραίτητα προσόντα: 
� Κάτοχος διπλώµατος Γ 

Κατηγορίας   
 

   

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6937153915 & 26450269 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Κα Κουτσουµπά ∆ήµητρα  

Εµπόριο φρούτων στη Λευκάδα 

7.  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

(ΑΝΤΡΑΣ) 

Απαραίτητα προσόντα: 
� Γνώση H/Y 
� Γνώση Λογιστικής  

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6934131595 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Κος ∆ερµάνης Παναγιώτης  

Κάβα Πότων ∆ΕΡΜΑΝΗΣ Ο.Ε. 
στην Λευκάδα   

8.        ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ  

Μόνιµη απασχόληση. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645021840 &6936468889 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Κος Σπάθης Παντελής  

Ορθοδοντικό Ιατρείο στην 
Λευκάδα    

9.  ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ (DELIVERY) 

Απαιτούµενα προσόντα: 
� Ηλικία 20-35 ετών 
� Κατοχή διπλώµατος 

δικύκλου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645023000 
 
Υποβολή βιογραφικών µε 
Φωτογραφία εντός του 
καταστήµατος στην οδό Γολέµη 
4                          

Στην εταιρία  καταστηµάτων  
καφεστίασης  ‘’MIKEL’’ στο 
κέντρο της Λευκάδας. 

 



 
 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισµού EQUAL 
SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλµου ∆αίρπφελδ και ∆ηµ. 
Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: 
equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδοµάδα η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτηµένη 
και στο blog του Οργανισµού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενηµερωθείτε για τις δράσεις της Equal 
Society στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebook 
https://www.facebook.com/equalsociety1 


