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Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Μία (1)
Μερική απασχόληση (100 ώρες/μηνιαίως) για 12 μήνες
Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης στο ΠΚ

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (KEN) του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) δέχεται
αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου με μερική
απασχόληση.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας Φώφης Κωνσταντινίδου, Διευθύντριας του ΚΕΝ στο ΠΚ, ο/η
Ειδικός/ή Επιστήμονας είναι υπεύθυνος/η μεταξύ άλλων για:
1. Τη διοικητική υποστήριξη των εργασιών και των ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΕΝ στο
ΠΚ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός ΠΚ.
2. Την υποστήριξη του στη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του ΚΕΝ στο ΠΚ
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, και την ευθύνη για την υλοποίησή τους.
3. Την τήρηση και διαχείριση οικονομικών στοιχείων και την ετοιμασία εντολών πληρωμής
και οικονομικών καταστάσεων του ΚΕΝ στο ΠΚ προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
4. Την διοικητική υποστήριξη για την προώθηση και προβολή όλων των δραστηριοτήτων
του ΚΕΝ στο ΠΚ (π.χ. επαφές με ΜΜΕ, ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
οργάνωση συνεντεύξεων τύπου κλπ.)
5. Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η απασχόληση θα είναι μερική (μέχρι 100 ώρες/μηνιαίως) σε ωράρια εργασίας που θα
συμφωνηθούν και θα έχει χρονική διάρκεια 12 μηνών. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης
ανέρχεται στα €860.
Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και
εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο
2. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
3. Γνώση Λογιστικής
4. Επικοινωνιακές Δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο
5. Δεξιότητες Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ανάληψης Πρωτοβουλιών

6. Ικανότητες Επίλυσης Προβλημάτων, Προσαρμοστικότητας και Επινοητικότητας
7. Τήρηση Προθεσμιών
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
can@ucy.ac.cy, μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30.
1. Επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος και ημερομηνία διαθεσιμότητας σε περίπτωση
επιλογής
2. Αντίγραφο Πανεπιστημιακού/ων Διπλώματος/ων
3. Πιστοποιητικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
4. Άλλα Πιστοποιητικά για την υποστήριξη της αίτησής τους.
5. Βιογραφικό σημείωμα που να συμπεριλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας τριών ατόμων που
θα μπορούσαν να δώσουν συστάσεις για τον υποψήφιο/α
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Καθ. Φώφη Κωνσταντινίδου,
Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τηλ.
22892078 και email: fofic@ucy.ac.cy.

