ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
1 (μία)
Σύμβαση (συμβόλαιο μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται
αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου
για πλήρη απασχόληση με σκοπό την οικονομική παρακολούθηση των ερευνητικών έργων
της ΣΘΕΕ που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η εργοδότηση του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με συμβόλαιο. Η
διάρκεια απασχόλησης θα είναι αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, βάσει
απόδοσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός (θα συμπεριλαμβάνει εισφορές
εργοδοτούμενου), θα ανέρχεται σε €1.023,62, (στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται
αναλογία 13ου μισθού). Ο εργοδοτούμενος συμμετέχει στο ΓΕΣΥ (1.7% επί των
ακαθάριστων απολαβών. Το ποσοστό συνεισφοράς θα ανέλθει από 01/03/2020 στο
2.65%) και επιπρόσθετα μπορεί να συμμετέχει στο ιδιωτικό σχέδιο ασφάλισης υγείας
(κόστος 3.95% του ακαθάριστου μισθού). Άδεια Μητρότητας χορηγείται με βάση των Περί
Προστασίας της Μητρότητας Νόμο 1997 έως 2011.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στη Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά,
Χρηματοοικονομικά ή συναφή κλάδο
Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
- Πολύ καλές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
- Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
- Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
- Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα καλή γνώση της Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint etc.)
- Ακεραιότητα, κρίση, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα τοποθετηθεί στη Σχολή Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών και θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα υπό τη γενική εποπτεία
του Κοσμήτορα της Σχολής:
1) Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης προϋπολογισμού ερευνητικών έργων που
χρηματοδοτούνται είτε από εξωτερική ή από εσωτερική χρηματοδότηση
2) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Υπεύθυνους Ερευνητές όσον
αφορά ζητήματα οικονομικής διαχείρισης Εσωτερικών και Εξωτερικών Ερευνητικών
Έργων/ Εδρών/ Ερευνητικών Μονάδων/Εναρκτήριων Χρηματοδοτήσεων
3) Ετοιμασία Οικονομικών Απολογισμών προς Χρηματοδότες και διεκπεραίωση όλων
των σχετικών ενεργειών που απαιτούνται
4) Προκαταρτικός έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών και πληρωμών με βάση τους
κανονισμούς του εκάστοτε προγράμματος χρηματοδότησης
5) Μελέτη συμβολαίων, ειδικά των οικονομικών όρων των Ερευνητικών
Έργων/Εδρών/Εναρκτήριων Χρηματοδοτήσεων/Ερευνητικών Μονάδων
6) Ετοιμασία και παροχή πληροφοριών προς εξωτερικούς ελεγκτές και τον εσωτερικό
ελεγκτή του Πανεπιστημίου
7) Επικοινωνία με οργανισμούς χρηματοδότησης για διεκπεραίωση οικονομικών
θεμάτων ερευνητικών έργων
8) Μελέτη πρακτικών (Συμβουλίου, Συγκλήτου, Πρυτανικού Συμβουλίου, Επιτροπής
Έρευνας, Επιτροπής Οικονομικών και Προσφορών κτλ) και ενέργειες βάσει αυτών
9) Ετοιμασία εκθέσεων και αναλύσεων οι οποίοι ζητούνται από την ηγεσία του
Πανεπιστημίου ή εξωτερικούς φορείς
10) Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τους υπεύθυνους των
ερευνητικών προγραμμάτων και τον Κοσμήτορα της Σχολής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία:
i. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
ii. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία τίτλων σπουδών
iii. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τους οποίους θα
ζητηθούν συστάσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση fpas@ucy.ac.cy
μέχρι τις 30/08/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στην Σχολή Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών τηλ. 22892786 (μέχρι τις 2.30 μ.μ.)

