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ΑΦΜ                                   :

Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου:  

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας

 Το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ "Αιγάλεω" και η παραπάνω "Επιχείρηση" συμφωνούν να 
συνεργαστούν, στα πλαίσια του προγράμματος : 
  

"Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 ετών" 
  
 Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την είσοδο των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας. Παρέχονται όλα τα 
εφόδια και οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας με βελτίωση και απόκτηση γνώσεων, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 
  
 Η "Επιχείρηση" που ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:    
  
 

 ΔΟΥ  

Συμπληρώστε εδώ:

και απασχολεί εργαζομένους, επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για την κάλυψη θέσεων

πρακτικής άσκησης διάρκειας.

ΑΦΜ :

 Η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει σε συνεργασία της "Επιχείρησης" με το "ΚΕΚ Αιγάλεω" και η απασχόληση αυτών 
από την "Επιχείρηση" θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της, εντός του ωραρίου λειτουργίας της.   
 Η "Επιχείρηση" αποδέχεται υπογράφοντας το εν λόγω συμφωνητικό την δημοσιοποίηση και ανάρτηση της επωνυμίας 
της στην επίσημη σελίδα του "ΚΕΚ" για τις ανάγκες του προγράμματος, ως συνεργαζόμενης εταιρείας. 
  
 Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω συντάσσεται και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της "Επιχείρησης" και του 
"ΚΕΚ" όπως παρακάτω σε τρία (3) πρωτότυπα έντυπα.

Ιερά Οδός 227, Αιγάλεω

Τηλ: 210-5988008   Φαξ: 210-5988008

Για το ΚΕΚ "Αιγάλεω" Για την "Επιχείρηση"
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         Το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ "Αιγάλεω" και η παραπάνω "Επιχείρηση" συμφωνούν να συνεργαστούν, στα πλαίσια του προγράμματος :
 
"Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 ετών"
 
         Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την είσοδο των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας. Παρέχονται όλα τα εφόδια και οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας με βελτίωση και απόκτηση γνώσεων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
 
         Η "Επιχείρηση" που ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:   
 
 
 ΔΟΥ  
εργαζομένους, επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για την 
θέσεων
πρακτικής
διάρκειας.
ΑΦΜ :
         Η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει σε συνεργασία της "Επιχείρησης" με το "ΚΕΚ Αιγάλεω" και η απασχόληση αυτών από την "Επιχείρηση" θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της, εντός του ωραρίου λειτουργίας της.  
         Η "Επιχείρηση" αποδέχεται υπογράφοντας το εν λόγω συμφωνητικό την δημοσιοποίηση και ανάρτηση της επωνυμίας της στην επίσημη σελίδα του "ΚΕΚ" για τις ανάγκες του προγράμματος, ως συνεργαζόμενης εταιρείας.
 
         Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω συντάσσεται και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της "Επιχείρησης" και του "ΚΕΚ" όπως παρακάτω σε τρία (3) πρωτότυπα έντυπα.
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