100% ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ΓΙΑ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ» Ε ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ
ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ
O Σύλδεζκνο ησλ ελ Ειιάδη Τνπξηζηηθώλ θαη Ταμηδησηηθώλ Γξαθείσλ (HATTΑ), ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«Επηηαγή Εηζόδνπ ζηελ Αγνξά Εξγαζίαο γηα Αλέξγνπο Νένπο ζηνλ Κιάδν ηνπ Τνπξηζκνύ έσο 29 Εηώλ»
αλαδεηά «Επηρεηξήζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο» πνπ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ δξάζε γηα ηελ 5κελε
απαζρόιεζε ησλ σθεινπκέλσλ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
θνπόο ηεο δξάζεο:
Σθνπόο ηεο δξάζεο είλαη ε είζνδνο ησλ άλεξγσλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο
θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία δπλεηηθά θαηαιήγεη ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζεηο απαζρόιεζεο ζε επηρεηξήζεηο
ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ.
Δηθαίσκα πκκεηνρήο ΕΥΟΤΝ:
Επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκό, ζηηο νπνίεο δελ
ζπκκεηέρεη έκκεζα ε άκεζα ην Ειιεληθό Δεκόζην θαη νη νπνίεο γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο δελ
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη ζήκεξα.
Ωθεινύκελνη ηεο δξάζεο:
Απόθνηηνη ΑΕΙ/ΤΕΙ ειηθίαο από 18 κέρξη 29 εηώλ.
Απόθνηηνη Υπνρξεσηηθήο, Δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ειηθίαο από 18 κέρξη 29 εηώλ.
Αληηζηνηρία Απαζρνινπκέλσλ – Ωθεινύκελσλ Αλέξγσλ Καηαξηηδνκέλσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο:
Ο αξηζκόο ησλ σθεινπκέλσλ-αλέξγσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ηαπηόρξνλα ζε κία επηρείξεζε θαζνξίδεηαη ζε αληηζηνηρία
κε ηνλ αξηζκό ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη θαη’ αλώηαην όξην ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
Αξηζκόο Απαζρνινπκέλσλ
Μέγηζηνο Αξηζκόο Αζθνύκελσλ
ζε Επηρείξεζε
Ωθεινπκέλσλ - Αλέξγσλ
0-4 άηνκα
Έσο 1 άηνκν
Από 5 άηνκα θαη πάλσ
Ίζνο κε ην 30% ηνπ αξηζκνύ ησλ
απαζρνινπκέλσλ
Οθέιε Επηρείξεζεο:
5κελε, 100% επηδνηνύκελε απαζρόιεζε, «πξαθηηθή άζθεζε» λέσλ έσο 29 εηώλ απνθνίησλ ΥΕ-ΔΕΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ.
Ιαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Επηρνξήγεζε ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνβαίλεη ζηελ πξόζιεςε ηνπ σθεινπκέλνπ ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο
5κελεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία ζα απνηειέζεη αληηθείκελν άιιεο πξόζθιεζεο. (πξναηξεηηθά)
Τπνρξεώζεηο Σνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Μόληκεο Λεηηνπξγίαο:
Οη επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο νθείινπλ λα απαζρνινύλ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ηξηκεξνύο ζύκβαζεο
(επηρείξεζε-σθεινύκελνο-πάξνρνο) ηνλ ίδην αξηζκό πξνζσπηθνύ κε απηό πνπ απαζρνινύζαλ ηελ ίδηα εκεξνκελία
ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο
Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ηξηκεξνύο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, νη
επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα απαζρνινύλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ίδην αξηζκό εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην κέζν όξν ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.
Υπνινγίδεηαη όηη ε 5κελε απαζρόιεζε ησλ σθεινπκέλσλ ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη από ηα κέζα Ινπλίνπ θαη κεηά.
Εθδήισζε Ελδηαθέξνληνο:
Γηα λα εληαρζείηε ζηελ δξάζε σο «Επηρείξεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο» κπνξείηε
λα ζπκπιεξώζεηε ηελ επηζπλαπηόκελε «Εθδήισζε Ελδηαθέξνληνο» κέρξη ηηο 27/05/2013
θαη λα ηελ απνζηείιεηε:
ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
κέζσ fax ζην 210-9233307
ή e-mail hatta@hatta.gr
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ε δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα θαιείηε ζηα παξαθάησ ηειέθσλα:
HATTA: ΣΗΛ.: 210 9223522

