ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ TΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ,
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρού δεχεται βιογραφικα σήμειώματα για τήν πλήρώσή δύο κενών
θεσεών μερικής απασχολήσής Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξής Έργού στο Γραφειο Τύπού
και Δήμοσιών Σχεσεών τού Πανεπιστήμιού Κύπρού. Οι θεσεις θα ειναι ύπο καθεστώς
σύμβασής ορισμενού χρονού.
Τίτλος Θέσης: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξής Έργού «Γραφείο Τύπού και Δήμοσίών
Σχέσεών»
Αρ. Θέσεων: Δύο (2), Μερικής Απασχολήσής (10 ώρες εβδομαδιαιώς) σε μερες και ώρες πού
καθοριζει το Πανεπιστήμιο Κύπρού αναλογώς τών αναγκών τού.
Διάρκεια απασχόλησης: Ένα (1) έτος με δύνατότήτα ανανέώσής
Απολαβές: €22/ώρα (Το ποσο αύτο αποτελει κοστος εργοδοτήσής και περιλαμβανει
αναλογια 13ού μισθού)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρού, Λεύκώσία
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τα απαιτούμενα προσοντα για τις δύο θεσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξής Έργού
καθοριζονται ώς εξής:
1. Απολύτήριο αναγνώρισμενής σχολής μεσής εκπαιδεύσής.
2. Πανεπιστήμιακο διπλώμα ή τιτλος ή ισοτιμο προσον σε ενα απο τα πιο κατώ θεματα
ή σύνδύασμο τών θεματών αύτών: (α) Δήμοσιογραφια, Μεταφρασή, Επικοινώνια,
Πολιτικες Επιστήμες, ή Κοινώνιολογια, Κοινώνικες Επιστήμες, Κλασσικες Επιστήμες,
Φιλοσοφια, Φιλολογια, Νομικα και (β) σύναφή γνώσιολογική καταρτισή οσον
αφορα τα καθήκοντα και εύθύνες τών θεσεών. Σήμ.: Ο ορος «πανεπιστήμιακο
διπλώμα ή τιτλος» καλύπτει και μεταπτύχιακο διπλώμα ή τιτλο σπούδών).
3. Εμπειρία και δεξιότήτες σε σχέσή με λογισμικά προγράμματα MS Office και το
διαδίκτύο,
4. Ακεραιότήτα χαρακτήρα, ύπεύθύνότήτα, πνεύμα ομαδικότήτας, πρώτοβούλία κι
εύθύκρισία,
5. Εμπειρία τούλάχιστον ενός έτούς σε ακαδήμαϊκό περιβάλλον ή στή δεύτεροβάθμια
δήμόσια και ιδιώτική εκπαίδεύσή.
6. Ελλήνική και Αγγλική γλώσσα: Άριστή γνώσή τής μιας και πολύ καλής τής άλλής
γλώσσας
7. Πειρα σε εποπτικα και διοικήτικα καθήκοντα πού να περιλαμβανούν
προγραμματισμο, οργανώσή, καθοδήγήσή, σύντονισμο και ελεγχο εργασιών.
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Προσόντα που αποτελούν πλεονέκτημα:
Για τή Θέση Β΄, ή κατοχή πτύχιού στήν Αγγλική Φιλολογια ή/και Λογοτεχνια θα αποτελει
πλεονεκτήμα
Οι Ειδικοί Επιστήμονες Υποστήριξής Έργού θα σύμμετέχούν στο Έργο καθ’ όλή τή διάρκεια
τής σύμβασής με φύσική παρούσία ή εξ’ αποστάσεώς αναλόγώς τών αναγκών τού Γραφείού.
Ο καθορισμένος χρόνος προνοείται στις παραγράφούς (1) και (2) στα καθήκοντα και
εύθύνες.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα καθήκοντα και εύθύνες για τή θεσή ενος εκαστού Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξής
Έργού καθοριζονται ώς εξής:
Θέση Α΄
 Άσκήσή σύμβούλεύτικού ρολού, παροχής και εφαρμογής αντιστοιχής τεχνογνώσιας
σε θεματα εταιρικής ταύτοτήτας, εταιρικής εικονας και οργανώσιακής κούλτούρας
τού Πανεπιστήμιού Κύπρού, οπούδήποτε αύτο εμπιπτει στήν αρμοδιοτήτα τού,
ιδιαιτερα σε σχεσή με τα Παραδοσιακα Μεσα (π.χ. τήλεορασή, ραδιοφώνο, εντύπος
Τύπος), τα Νεα Μεσα (π.χ. διαδικτύο, ιστοσελιδες, ιστολογια, μεσα κοινώνικής
δικτύώσής) και τή διαδραστική σχεσή τούς σχετικα με τις τεχνολογιες αιχμής και
ερμήνεια ή προσεγγισή στήν κοινώνική σύμπεριφορα ακροατήριών,
 Σύνταξή επιστήμονικών μελετών, εγγραφών, μνήμονιών, εκθεσεών, χαιρετισμών,
προσκλήσεών, αρθρών και ανακοινώσεών, καθώς και ικανοτήτα διεξαγώγής
επιστήμονικών ερεύνών (π.χ. εσώτερικών ή εξώτερικών επισκοπήσεών,
αξιολογήσής προσώπικού) και αναλύσής σύναφών δεδομενών για τούς εκαστοτε
σκοπούς τού Γραφειού,
 Εκτελει λογιστικα καθήκοντα, περιλαμβανομενής και τής σχετικής γραφειακής
εργασιας και διεξαγει τή σύνεπαγομενή αλλήλογραφια
 Εκτελει οποιαδήποτε αλλα καθήκοντα τού ανατεθούν.
Θέση Β’





Παρακολούθήσή τού εντύπού και ήλεκτρονικού Τύπού (Νεών και Παραδοσιακών
Μεσών Επικοινώνιας, Διαχειρισή και ενήμερώσή τών λογαριασμών τού
Πανεπιστήμιού πού διατήρούνται σε μεσα κοινώνικής δικτύώσής, μεταφρασή
κειμενών απο Ελλήνικα σε Αγγλικα και αντιστροφα.
Διοργανώσή, παρούσιασή και εποπτεια σειρας εκδήλώσεών τού Πανεπιστήμιού
Κύπρού πού αναλαμβανει ετήσιώς.
Εκτελει οποιαδήποτε αλλα καθήκοντα τού ανατεθούν.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1) Αναλογα με τις αναγκες, οι δύο Ειδικοι Επιστήμονες Υποστήριξής Έργού, θα
τύγχανούν ειδικής εκπαιδεύσής και θα παρακολούθούν επιμορφώτικα μαθήματα,
σχετικα με τα καθήκοντα τούς.
(2) Οι αιτήτες πρεπει να ειναι πολιτες τής Κύπριακής Δήμοκρατιας ή πολιτες κρατούς
μελούς τής Εύρώπαικής Ένώσής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ύποβάλούν μέσώ ήλεκτρονικού ταχύδρομείού πλήρες
Βιογραφικό Σήμείώμα, το οποίο θα πρέπει να σύνοδεύεται από αντίγραφα τών
πιστοποιήτικών τών ακαδήμαϊκών ή άλλών προσόντών και να δήλώνούν κατά πόσο
ύποβάλούν αίτήσή για τή Θέσή Α, Β ή ΑΒ. Θα πρέπει επίσής να περιλαμβάνει τα ονόματα και
στοιχεία επικοινώνίας δύο ατόμών, από τα οποία δύνατό να ζήτήθούν σύστάσεις. Η αιτήσεις
θα
πρέπει
να
ύποβλήθούν
στήν
ακόλούθή
ήλεκτρονική
διεύθύνσή
Komodromou.doxa@ucy.ac.cy (Γραφείο Τύπού και Δήμοσίών Σχέσεών) το αργότερο μέχρι
τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Οι τρεις καλύτεροι ύποψήφιοι πού πλήρούν τα απαιτούμενα προσόντα ανά θέσή, θα
κλήθούν για σύνέντεύξή ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να
διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου 2019,
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