Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΑΠΘ να δηλώσουν την επιθυμία τους για εργασία,
για την κάλυψη πιθανών αναγκών που θα προκύψουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στα κυλικεία που
διαχειρίζεται η Εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους αποκλειστικά στην ηλεκτρονική φόρμα
που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ στη διεύθυνση
https://www.auth.gr/forma_eadp μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με κριτήρια την ενεργή φοιτητική ιδιότητα και την εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση, ενώ θα συνεκτιμηθεί η παρακολούθηση σεμιναρίων/μαθημάτων σε ζητήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (HACCP, ΕΦΕΤ, παρασκευή ροφημάτων/τροφίμων κ.α.) καθώς και η ύπαρξη πιστοποιητικού
υγείας.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.
Μετά το πέρας των συνεντεύξεων θα διαμορφωθεί λίστα κατάταξης, από την οποία οι υποψήφιοι θα
καλούνται για εργασία ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και βάσει της
διαθεσιμότητας που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πρόσληψης των τελικώς επιλεγέντων αποτελεί η
προσκόμιση, πριν την υπογραφή της συμβάσεως εργασίας, πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ (κάρτα υγείας σε
ισχύ) καθώς και βεβαίωσης φοίτησης από το Τμήμα/Σχολή του ΑΠΘ.
Οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής:
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους
συμμετέχοντες.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει μέρος
ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή
άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα
υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα,
αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα Πρόσκληση
ενδιαφέροντος.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς
τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.
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