ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας
1 (μία)
Σύμβαση
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης
Ειδικού Επιστήμονα για απασχόληση σε Ερευνητικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται με εξωτερική χορηγία.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο Ειδικός Επιστήμονας θα διεξάγει έρευνα στα πλαίσια των αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΟΕ. Ο
επιτυχών υποψήφιος αναμένεται να έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:

Χρήση τεχνικών ανάλυσης χρονοσειρών για υπολογισμό προβλέψεων

Συγγραφή άρθρων/κειμένων για επεξήγηση των μεθόδων ανάλυσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων και διατύπωση
συμπερασμάτων οικονομικής πολιτικής

Προγραμματισμός λογισμικού κώδικα (programming)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα:




Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Οικονομικών/Οικονομετρίας σε επίπεδο Διδακτορικού. Αιτήσεις από
υποψήφιους με μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά/Οικονομετρία σε επίπεδο M.Sc με έμφαση σε ποσοτικές
μεθόδους και με εμπειρία, επίσης, θα ληφθούν υπόψη.
Να έχουν πολύ καλή γνώση οικονομετρίας και λογισμικών προγραμματισμού (π.χ. GAUSS, MATLAB),
μακροοικονομικής ανάλυσης ή/και μεθόδων υπολογισμού μακροοικονομικών προβλέψεων.

Επίσης, η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και η έφεσή τους για έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία χρόνια. To
μηνιαίο κόστος εργοδότησης θα ανέρχεται μέχρι €2.200, αναλόγως προσόντων και πείρας. Από το ποσό αυτό θα
αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13 ου μισθού και παροχή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε δύο (2) αντίτυπα:
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση,
πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα),
αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού και μεταπτυχιακού/ών πτυχίου/ων,
ονόματα τριών ατόμων (οι δύο, τουλάχιστον, να είναι ακαδημαϊκοί), από τους οποίους δυνατόν να ζητηθούν
συστάσεις, και
v.
αντίγραφα πτυχίων.
Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα αντίτυπο ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.
i.
ii.
iii.
iv.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το
Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την
Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 ή
να σταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη “Θέση Ειδικού Επιστήμονα, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών”, ο οποίος
θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι 18 Μαρτίου 2016. Αιτήσεις που θα σταλούν
ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοουμένου ότι φθάσουν στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, το αργότερο
μέχρι τις 28 Μαρτίου 2016 (με ευδιάκριτη σφραγίδα ταχυδρομείου 18 Μαρτίου 2016), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο
του ενδιαφερόμενου. Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF με
θέμα «Ειδικός Επιστήμονας - ΚΟΕ» στην κα. Άντζελα Σιεκέρσαββα (adangela@ucy.ac.cy), μέχρι Παρασκευή 18
Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Κέντρου (τηλ:
22893660).

