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ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
για τη συμμετοχή στην Πράξη:
«Πρόσβαση στον Τουρισμό – Ώθηση στην Εργασία:
Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία
στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής»,
η οποία υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ‘ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ’ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης
ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες επιχειρηματίες, εργοδότες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
Πράξη, μπορούν να συμπληρώσουν το παρόν έντυπο και να το αποστείλουν στο Fax 210 88 47 223 είτε
ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Ερατύρας 3, 104 39 Αθήνα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο θα
παραμείνουν απόλυτα εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δε θα θεωρηθούν δεσμευτικές για τους/τις
επιχειρηματίες.
Σας ευχαριστούμε όλους/ες θερμά για το ενδιαφέρον σας.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Επωνυμία:
Τίτλος:
Νόμιμος Εκπρόσωπος:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Web Site:

Διεύθυνση Έδρας:
Διεύθυνση Δραστηριότητας1:
Πλήθος Προσωπικού:
Αντικείμενο Δραστηριότητας:

1

Συµπληρώνεται όταν διαφοροποιείται από τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης
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Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
1. Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην Πράξη ως ομιλητής/τρια σε ενημερωτικές συναντήσεις, fora
εργασίας, εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια.
2. Ενδιαφέρομαι να διαθέσω τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής μου για τον προγραμματισμό και
τη διεξαγωγή επιδεικτικών – επιμορφωτικών επισκέψεων από τους ωφελούμενους της Πράξης.
3. Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης των επιχειρήσεων με
τους ωφελούμενους της Πράξης.
4. Ενδιαφέρομαι να απασχολήσω νέο προσωπικό στην επιχείρησή μου.
5. Ενδιαφέρομαι να συνεργαστώ με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα
συσταθούν.
Συµπληρώνεται µε Χ το/τα σχετικό/ά πεδίο/α ενδιαφέροντος

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Ειδικότητα/ες για την
οποία/ες υπάρχει
ενδιαφέρον / πρόθεση
απασχόλησης
προσωπικού

Προβλεπόμενος χρόνος (σε
μήνες) στον οποίο θα
προκύψει η ανάγκη για νέο
προσωπικό

1-3

4-6

7-12

Μετά
από
12

Επιθυμητή σχέση εργασίας με το νέο προσωπικό /
τύπος απασχόλησης

Πλήρης

Μερική

Εποχική

Μέσω
προγρ/των
απόκτησης
εργασιακής
εμπειρίας

Άλλο /
Σημειώστε

1.

2.

3.
Συµπληρώνεται στην περίπτωση που έχει επισηµανθεί το σηµείο 4 της ενότητας Β του παρόντος

Για την επιχείρηση

(σφραγίδα, ονοµατεπώνυµο
& υπογραφή εκπροσώπου)

