ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Τίτλος
Αρ. Θέσεων
Κατηγορία
Τόπος Εργασίας

: Ειδικός Επιστήμονας για έρευνα
: Μια (1)
: Πλήρη ή Μερική Απασχόληση (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 6 μήνες)
: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση μίας (1) θέσης για πλήρη ή μερική απασχόληση Ειδικού Επιστήμονα για έρευνα στο εσωτερικά
χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα “Organizational Support for Work-Life Balance and Employee Diversity,” της
Δρ. Ελένης Σταύρου-Κωστέα.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:
First, we explore the connection between (a) practices on work-life balance promoting different forms of diversity offered
by European organizations and (b) employee and organizational outcomes. Second, we investigate whether employeefriendly policies/practices and regulations on WLB in general and those promoting different forms of diversity in
particular, enforced by national governments and other supra-organisational institutions have an effect on the
aforementioned relationship between WLB practices promoting different forms of diversity and organizational outcomes.
Third, we explore the possible effects of national culture and norms (over and above the supra-organizational/national
policies/practices) on the relationship between WLB practices promoting different forms of diversity and organizational
outcomes.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Αναζήτηση και οργάνωση σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας.

Ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων για ανάλυση δεδομένων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ποσοτικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης στοιχείων.

Υποστήριξη στη συγγραφή εκθέσεων, παρουσιάσεων, δημοσιεύσεων και ερευνητικών προτάσεων.

Συνεργασία και υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας για υλοποίηση των στόχων της έρευνας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Εφαρμοσμένη Στατιστική ή Οικονομετρία ή
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων με το πρόγραμμα Stata, EQS και SPSS.

Γνώσεις στατιστικής ανάλυσης συγκριτικών, δομημένων και διαχρονικών δεδομένων (comparative, hierarchical,
longitudinal data).

Ικανότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, συνεργασίας και επικοινωνίας.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

Διδακτορικός τίτλος ή υποψηφιότητα για διδακτορικό τίτλο.

Εμπειρία στην εκπόνηση και συγγραφή ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και
ειδικότερα σε θέματα συναφή με αυτά της συγκεκριμένης έρευνας.

Κατανόηση ή/και εμπειρία στην εφαρμογή προχωρημένων μεθόδων ποσοτικής έρευνας και ανάλυσης (π.χ.
HLM, SEM)

Γνώση λογισμικών προγραμμάτων ανάλυσης δεδομένων.

Εμπειρία στην ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων για εξασφάλιση χρηματοδότησης.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η έναρξη της απασχόλησης αναμένεται να είναι εντός Μαρτίου 2019 για 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 6
μήνες. Οι απολαβές θα ανέρχονται μέχρι 1400 ευρώ αναλόγως προσόντων. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου
μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Τα ενδιαφερόμενα άτομα καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά στη Δρ. Ελένη Σταύρου-Κωστέα τα ακόλουθα, σε μορφή
PDF ή WORD (ηλεκτρονική διεύθυνση: eleni1@ucy.ac.cy) μέχρι τις 13 Μαρτίου, 2019:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα όλων των πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. Ονόματα και πληροφορίες επικοινωνίας δύο ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα να είναι ακαδημαϊκός,
από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην Δρ. Ελένη Σταύρου-Κωστέα
(ηλεκτρονική διεύθυνση: eleni1@ucy.ac.cy).

