ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΒΟΗΘΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε ηξηώλ (3) ζέζεσλ Βνεζνύ Λνγηζηηθνύ Λεηηνπξγνύ (έλαληη
θαηάξγεζεο αληίζηνηρσλ ζέζεσλ κε ζύκβαζε) ζηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Κύπξνπ.
Οη αηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο. Ννείηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ησλ Πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ
(Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό) Καλνληζκώλ ηνπ 1990 “ην Τπνπξγηθό πκβνύιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε
εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, όπσο πξόζσπν πνπ δελ είλαη
πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε γηα
δηνξηζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ απηνύ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ απηό κπνξεί
λα δηνξηζηεί:
(α)
(β)

Με ζύκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα
ή
Πάλσ ζε κόληκε βάζε, αλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν είρε απαζρνιεζεί ζην Παλεπηζηήκην ή ζηε
Γεκόζηα Τπεξεζία κε ζύκβαζε γηα πεξίνδν όρη κηθξόηεξε από ηέζζεξα ρξόληα”.

ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ (Θέση Ππώτου Γιοπισμού) (Δναλλάξιμη Θέση)
Σίηινο
:
Αξ. Θέζεσλ
:
Καηεγνξία
:
Μηζζνινγηθή θιίκαθα

Βνεζόο Λνγηζηηθόο Λεηηνπξγόο
Σξεηο (3)
Μόληκεο Θέζεηο
: Α2, Α5 θαη Α7

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Α2: €10.858 - €13.584
Α5: €11.773 - €19.708
Α7: €16.591 - €24.881

πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο
(Δπεθηεηλόκελε θαηά δύν πξνζαπμήζεηο)

ην βαζηθό κηζζό ηεο ζέζεο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ πξνζηίζεληαη θαη νπνηεζδήπνηε γεληθέο
απμήζεηο πνπ ζα έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ην ηηκαξηζκηθό επίδνκα
πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό.
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ
1.

Δθηειεί ινγηζηηθά θαζήθνληα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζρεηηθήο γξαθεηαθήο εξγαζίαο θαη
δηεμάγεη ηε ζπλεπαγόκελε αιιεινγξαθία.

2.

Σεξεί ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, κεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε εζόδσλ, δηελεξγεί δαπάλεο,
εθαξκόδεη ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο δηαηάμεηο, θαλόλεο, θαλνληζκνύο θαη εμαζθεί επνπηεία θαη
έιεγρν πάλσ ζε έζνδα θαη δαπάλεο.

3.

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνύλ.

ημείωση:
Αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο θαη κε ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ, αλακέλεηαη από απηό/ή λα
εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζε απμεκέλν βαζκό επζύλεο θαη δύλαληαη λα αλαηεζνύλ ζε απηόλ πην
ππεύζπλα θαζήθνληα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε
θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
(1)

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.

(2)

Δπηηπρία ζηελ Αλώηεξε Δμέηαζε ζηε Λνγηζηηθή (Higher Accounting Examination) ηνπ
Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εμέηαζε ήζειε εγθξηζεί σο
ηζόηηκε από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.

(3)

Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο

(4)

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλόηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.

ΗΜΔΙΩΔΙ:
1.

Οη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνύλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ ζρεηηθνύ
λόκνπ.

2.

Οη ππάιιεινη πνπ ζα δηνξηζηνύλ ζα εξγάδνληαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ είηε κε ζύζηεκα βάξδηαο, είηε κε εηδηθά σξάξηα, ζύκθσλα κε Καλόλεο πνπ
εγθξίλεη ην πκβνύιην.

3.

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, νη ππάιιεινη ζα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο
θαη ζα παξαθνινπζνύλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο.

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ δύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ή ππόδεημε δύν αηόκσλ
(νλόκαηα, δηεπζύλζεηο, ηειέθσλα), από ηα νπνία κπνξνύλ λα δεηεζνύλ ζπζηάζεηο. Οη ζπζηαηηθέο
επηζηνιέο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνύλ γξαπηώο θαη πξνθνξηθώο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Ν.6 (Η)/98. Οη
εκεξνκελίεο ησλ γξαπηώλ θαη ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ζα θαζνξηζζνύλ αξγόηεξα.
ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ
Ζ γξαπηή εμέηαζε γηα ηε ζέζε ζα πεξηιακβάλεη Νέα Διιεληθά (΄Δθζεζε ηδεώλ, θαηαλόεζε
θεηκέλνπ, ή/θαη ζπληαθηηθέο ή/θαη γξακκαηηθέο αζθήζεηο), Αγγιηθά (έθζεζε ηδεώλ, θαηαλόεζε
θεηκέλνπ), Γεληθέο Γλώζεηο / Μαζεκαηηθά (εξσηήζεηο ζε επίθαηξα ζέκαηα, ζπληνκνγξαθίεο,
εξσηήζεηο επθπΐαο) θαη Δξσηήζεηο επί ηνπ Αληηθεηκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα ηεο
ζέζεο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ρέδην Τπεξεζίαο.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
1. Γηα έληππα αηηήζεσλ θαζώο θαη γηα άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ,
Σει. 22894156, 22894159, 22894172 θαη 22894142 ή ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Aitisis.aspx
2. Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ησλ αθαδεκατθώλ θαη άιισλ ζπλαθώλ πξνζόλησλ πνπ
πξνλννύληαη πην πάλσ, πεξηιακβαλνκέλσλ βεβαηώζεσλ γηα ππεξεζία εθεί όπνπ απαηηείηαη
πείξα.
2

Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δε ζα έρνπλ επηζπλαθζεί όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη νη νπνίεο ζα
ιεθζνύλ εθπξόζεζκα δε ζα ιεθζνύλ ππόςε.
3. Γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη
ηέινο ύςνπο €35,00. Ζ αίηεζε λα ζπλνδεύεηαη από απόδεημε ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο πνπ ζα
θέξεη ην ραξαθηεξηζηηθό ΤΑΓ θαη αθνινύζσο ην όλνκα ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο. Ζ 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 αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηε δηεύζπλζε:
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 δηεύζπλζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 09/12/2011
θαη ώξα 2:00κ.κ. Σα πξναλαθεξόκελα έγγξαθα κπνξνύλ θαη λα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο ζε
θάθειν ν νπνίνο λα θέξεη επδηάθξηηε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο ην αξγόηεξν κέρξη
ηελ Παξαζθεπή 09/12/2011.
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