Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:

Τόπος Εργασίας:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (Έρευνας)
Ειδικός Επιστήμονας
Μία (1)
12 μήνες (Ιούλιο 2020 – Ιούνιο 2021) με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 12
μήνες
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1)
θέσης Ειδικού Επιστήμονα με πλήρη απασχόληση (140 ώρες/μήνα), για απασχόληση στο Πρόγραμμα
Εναρκτήριας χρηματοδότησης «Study of clinical, molecular and eco-epidemiological aspects of human
leishmaniasis in Cyprus for assessment of the current parasite-vector-human host interplay and identification
of potential epidemiological shifts of Public Health importance.» Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από
χορηγία για έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος ALERT CY.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Πτυχιούχος Βιολογίας ή Μοριακής Βιολoγίας ή Ιατρικής ή Κτηνιατρικής ή Παρασιτολογίας ή άλλου
συναφούς κλάδου Βιολογικών Επιστημών

•

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου με θέμα διδακτορικής διατριβής συναφές με το αντικείμενο του
Ερευνητικού Προγράμματος

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•

Εργαστηριακή εμπειρία πάνω στην in vitro καλλιέργεια, ταυτοποίηση , μοριακή τυποποίηση και
φυλογενετική ανάλυση παρασίτων Λεισμάνιας.

•

Εμπειρία στην μελέτη της γενετικής εξέλιξης των παρασίτων με την χρήση εργαλείων
βιοπληροφορικής.

•

Αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με θέμα σχετικό με το αντικείμενο του
Ερευνητικού Προγράμματος.

Θα προτιμηθεί ο/η υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εμπειρία στη μελέτη της λεϊσμανίασης και ιδιαίτερα της
μοριακής επιδημιολογίας. Τα προσόντα αυτά θα αποδεικνύονται μέσα από το αντικείμενο της Διδακτορικής
διατριβής και της προηγούμενης συμμετοχής σε συναφή ερευνητικά προγράμματα και/ ή των σχετικών
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
•

Υπεύθυνος για την οργάνωση και την ομαλή καθημερινή λειτουργία του εργαστηρίου «Ερευνητικό
εργαστήριο λοιμώξεων και Δημόσιας υγείας»

•

Σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων συμπεριλαμβανομένης και της εργαστηριακής έρευνας καθώς
και μελετών πεδίου

•

Συνεπίβλεψη και καθοδήγηση με τον επιστημονικό υπεύθυνο τυχόν μεταπτυχιακών φοιτητών ή
ειδικών επιστημόνων και άλλων ερευνητών

•

Διδασκαλία/ εκπαίδευση στο σχετικό αντικείμενο σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού
επιπέδου

•

Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων – διάχυση αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων και
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια

•

Οργάνωση / επιστημονικών συναντήσεων ή και ενημερώσεων του κοινού

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο Ιούλιο 2020 ως Ιούνιο 2021. Οι μηνιαίες
ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €2083,33. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές
εργοδοτούμενου. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού
τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων (Πτυχίο, τίτλος διδακτορικής διατριβής κλπ.)
4. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί,
από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην Δρα Μαρία Κολιού
Μαζέρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση koliou-mazeri.maria@ucy.ac.cy μέχρι τις 27 Ιουνίου 2020 σε μορφή
PDF/WORD.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Δρα Μαρία Κολιού
Μαζέρη. (τηλ: 99646929) και email: koliou-mazeri.maria@ucy.ac.cy .

