ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) θελσζείζαο ζέζεο Λεηηνπξγνχ Παλεπηζηεκίνπ κε
ζχκβαζε ζην Πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ζην
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.
ην βαζηθφ κηζζφ ησλ ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ πξνζηίζεληαη θαη νπνηεζδήπνηε γεληθέο
απμήζεηο πνπ ζα έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ θαηαβάιιεηαη ην ηηκαξηζκηθφ επίδνκα πνπ
εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ
Σίηινο:
Αξ. Θέζεσλ
Καηεγνξία
Μηζζνινγηθή Κιίκαθα

:
:
:
:

Λεηηνπξγφο Παλεπηζηεκίνπ
Μία (1) Κελσζείζα
χκβαζε
Α8, Α10 θαη Α11

Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:
Α8: €17.946,00 €27.593,00
Α10: €25.112,00 - €34.720,00
Α11: €29.684,00 - €41.694,00

πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο

Καζήθνληα θαη Δπζύλεο:
Κάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ:
(α)

Δθηειεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε δηαθφξσλ ππνζέζεσλ, πξνβιεκάησλ
θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη.

(β)

Βνεζά ζηελ νξγάλσζε, ζπληνληζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, επνπηεία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηνκέσλ
εξγαζίαο.

(γ)

Τπνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ, δηεθπεξαηψλεη ή κεξηκλά γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ, εθαξκφδεη ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη
Καλνληζκνχο θαη δηεμάγεη ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία.

(δ)

Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη πθηζηάκελν πξνζσπηθφ.

(ε)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνχλ.

Πεξηγξαθή Δξγαζίαο ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο
Απαιτούμενα Προσόντα
1.

Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε αληηθείκελν ή ζπλδπαζκφ αληηθεηκέλσλ
πνπ ζα θαζνξίδεηαη/νληαη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο.

2.

Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη κίαο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ
πξνθήξπμε ηεο ζέζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

3.

Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ερεκχζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία,
ππεπζπλφηεηα, επζπθξηζία θαη ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο.

4.

ρεηηθή δηεηήο πείξα ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

5.

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπ
δηαδηθηχνπ

6.

Καηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζα θαζνξίδεη θαηά πφζν απαηηείηαη ή
φρη επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο γηα απφθηεζε ηνπ ECDL (European Computer Driving License) ή

επηηπρία ζηελ εμέηαζε ICT –EUROPE / ΚΔΒΔ ή άιιν ηζφηηκν πξνζφλ ην νπνίν ζα απνηειεί
πιενλέθηεκα.
7.

Γηα ζέζε Λεηηνπξγνχ Παλεπηζηεκίνπ (ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο / Μεραλνγξάθεζεο) νη ππνςήθηνη
ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη σο κέιε ζην Δπηζηεκνληθφ Σερληθφ Δπηκειεηήξην Κχπξνπ ζηνλ
θιάδν Μεραληθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(α)

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν/ε θάηνρνο ηεο ζέζεο ζα ηπγράλεη εηδηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ζα παξαθνινπζεί επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηεο.

(β)

Ο/Ζ θάηνρνο ηεο ζέζεο ηνπνζεηείηαη ε κεηαθηλείηαη ζε νπνηνδήπνηε Σκήκα ή Τπεξεζία ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.

(γ)

Ο/Ζ θάηνρνο ηεο ζέζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δπλαηφ λα εξγάδεηαη είηε
κε ζχζηεκα βάξδηαο είηε κε εηδηθά σξάξηα, ζχκθσλα κε Καλφλεο πνπ εγθξίλεη ην πκβνχιην.

(δ)

Ο φξνο Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν.

(ε)

Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο αηηεηέο λα πξνζθνκίζνπλ
πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο ή/θαη αληηζηνηρίαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο απφ ην Κππξηαθφ
πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ (ΚΤΑΣ).

Γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαζνξίδνληαη πεξηγξαθή εξγαζίαο θαη ηα
αθόινπζα απαηηνύκελα πξνζόληα:
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ:
Κάησ απφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ Πξνέδξνπ πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο ζα εθηειεί ηα πην θάησ θαζήθνληα θαη επζχλεο:

Πξνγξάκκαηνο

1.

Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δηεθπεξαηψλεη ζέκαηα δηνηθεηηθήο θχζεσο αλαθνξηθά κε ηελ
εμέηαζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην Πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο
Καηάξηηζεο.

2.

Πξνγξακκαηίδεη
νξγαλψλεη
θαη
ζπληνλίδεη
ζπλαληήζεηο/ζπλεδξίεο/εθδειψζεηο
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ.

3.

Σεξεί, παξαθνινπζεί, ζπληνλίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή αηδέληα θαη
αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ Microsoft
Office.

4.

πλεξγάδεηαη κε ρνιέο/Σκήκαηα/Τπεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο επίζεο θαη κε
εμσηεξηθνχο θνξείο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ Πξνγξάκκαηνο
Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο.

5.

Παξαθνινπζεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο πξνσζεί
γηα δηεθπεξαίσζε πξνο ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηηκνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα θαη
βνεζά ζηελ εηνηκαζία ηεο Δηήζηαο ΄Δθζεζεο.

6.

Γηεμάγεη ζρεηηθή αιιεινγξαθία, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη εθζέζεηο ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή
γιψζζα.

7.

Δθηειεί θαζήθνληα γηα ηα νπνία απαηηείηαη θαιή γλψζε ησλ Καλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε
ζρέζε κε δηνηθεηηθά ζέκαηα.

8.

Αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε εηδηθψλ έξγσλ (special projects)

9.

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνχλ.

Απαηηνύκελα Πξνζόληα:
1.

Παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ε ζπλδπαζκφ αληηθεηκέλσλ επί ζεκάησλ πνπ
ζπλάδνπλ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο, φπσο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, Αλζξσπηζηηθψλ ή
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ.

2.

Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη Αγγιηθή γιψζζαο.

3.

Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ερεκχζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα,
ππεπζπλφηεηα, επζπθξηζία θαη ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο
ζπλεξγαζίαο.

4.

ρεηηθή πείξα ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

πξσηνβνπιία,

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ή ππφδεημε δχν αηφκσλ (νλφκαηα,
δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα), απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζπζηάζεηο. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζα
πξέπεη λα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ.
Οη Τπνςήθηνη ζα εμεηαζζνχλ γξαπηψο ή/ θαη πξνθνξηθψο. Οη εκεξνκελίεο ησλ γξαπηψλ θαη ησλ
πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ ζα θαζνξηζζνχλ αξγφηεξα.
ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ
Ζ χιε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ζα αλαθνηλσζεί αξγφηεξα.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
1.

Γηα έληππα αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, Σει.
22894156, 22894159, 22894172 θαη 22894142 ή ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ
Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/ProkirigmenesTheseis.aspx

2.

Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζα έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα
απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο ζέζεο ή δελ ζα επηζπλαθζνχλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή/θαη ζα ιεθζνχλ εθπξφζεζκεο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.

3. Γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη
ηέινο ύςνπο €35,00. Η αίηεζε λα ζπλνδεύεηαη από απόδεημε ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο πνπ ζα
θέξεη ην ραξαθηεξηζηηθό ΤΑΓ θαη αθνινύζσο ην όλνκα ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο. Η θαηάζεζε
λα γίλεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Σξάπεδα Κύπξνπ Αξ.
Λνγαξηαζκνύ 0128-05-013220 θαη IBAN NO: CY34 0020 0128 0000 0005 0132 2000.
4. Οη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ή ππφδεημε δχν αηφκσλ (νλφκαηα,
δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα), απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζπζηάζεηο. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζα
πξέπεη λα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ.
6. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε δηεχζπλζε:
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΚΣΗΡΗΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ-ΤΓΚΛΖΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ Γ. ΛΔΒΔΝΣΖ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ, ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ
Σ.Θ. 20537, 1678 ΛΔΤΚΩΗΑ
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε κέρξη ηελ Σξίηε 06/12/2011 θαη ώξα
2:00κ.κ. Σα πξναλαθεξφκελα έγγξαθα κπνξνχλ θαη λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο ζε θάθειν ν
νπνίνο λα θέξεη επδηάθξηηε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σξίηε
06/12/2011.

