ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ)
Τίτλος:

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης ΄Εργου

Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:

Μια (1)
Σύμβαση πλήρους απασχόλησης για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη
ένα χρόνο – συνολική διάρκεια εργοδότησης 2 χρόνια.
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Τόπος Εργασίας:

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1)
θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) με πλήρη απασχόληση (140 ώρες/μήνα), με σκοπό τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος κάτω από τη γενική εποπτεία του Προέδρου του Τμήματος.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνει με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα
είναι αρχικά για ένα (1) χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει απόδοσης για ακόμη ένα χρόνο. Οι μηνιαίες
ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται σε 1000,44 ευρώ για πλήρη απασχόληση, με σκοπό τη διοικητική
υποστήριξη του Τμήματος. Από το πιο πάνω ποσό θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτουμένου. Δεν
προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο Ειδικός Επιστήμονας υποστήριξης έργου, κάτω από την εποπτεία του Συντονιστή του γραφείου, θα εκτελεί:
▪ γενικά γραφειακά και γραμματειακά καθήκοντα, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, επικοινωνία με
φοιτητές, τήρηση αρχείου, φωτοτυπήσεις, σαρώσεις εγγράφων, ετοιμασία σημειωμάτων και επιστολών,
▪ λογιστικά καθήκοντα, τήρηση και ενημέρωση βάσεων δεδομένων για θέματα που αφορούν τις εργασίες
του τμήματος,
▪ οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
▪
Πανεπιστημιακός Τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.
▪
Προηγούμενη τεκμηριωμένη σχετική εμπειρία σε οργάνωση και διαχείριση εργασιών σε ακαδημαϊκό
τμήμα.
▪
Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα καλή γνώση της MS Office (Word, Excel,
PowerPoint κλπ).
▪
Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
▪
Οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
▪
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
▪
Ακεραιότητα, κρίση, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και εχεμύθεια.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στο ηλεκτρονικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος
Μαθηματικών
και
Στατιστικής
(Θέσεις
Εργασίας)
http://www.ucy.ac.cy/mas/el/vacancies, το αργότερο μέχρι 13 Νοεμβρίου 2020.
Σύνδεσμος υποβολής αιτήσεων: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22892600.

