ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Μία (1)
Η διάρκεια εργασίας θα είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης
Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Πανεπιστημιακός τίτλος σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.

•

Γενική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε οικονομικά ή/και διοικητικά ή/και ερευνητικά θέματα, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στην οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων ή/και Έργων. Η εμπειρία θα πρέπει να
τεκμηριώνεται με αποδεικτικά στοιχεία.

•

Εμπειρία και δεξιότητες με λογισμικά προγράμματα MS Office, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του διαδικτύου, καθώς
και των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης (SOCIAL MEDIA).

•

Άριστη γνώση (προφορική και γραπτή) της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

•

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία κι ευθυκρισία.

•

Τήρηση Προθεσμιών

•

Τα ακόλουθα θα θεωρούνται επιπλέον/επιπρόσθετα προσόντα:
o Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων
o Εμπειρία σε διοργάνωση και διαχείριση ημερίδων και συναντήσεων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα.
Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό.
Ετοιμασία οικονομικών απολογισμών, εκθέσεων προόδου και διεκπεραίωση όλων των σχετικών ενεργειών που
απαιτούνται.
Προβαίνει στη συλλογή και έλεγχο παρουσιολογίων των ερευνητών.
Ετοιμασία και μελέτη συμβολαίων.
Τηρεί τα αρχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά).
Ετοιμασία και παροχή πληροφοριών προς εξωτερικούς ελεγκτές και τον εσωτερικό ελεγκτή του Πανεπιστημίου.
Συμμετοχή στη διοργάνωση και παρουσία σε ενημερωτικές εκδηλώσεις.
Καταγράφει και συντάσσει πρακτικά συνεδριάσεων και εμπλέκεται στην υλοποίηση σχετικών αποφάσεων.
Ετοιμάζει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.
Εκτελεί όποιο άλλο συναφές καθήκον του/της ανατεθεί.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η απασχόληση θα είναι μερική (54 ώρες/μήνα) και θα έχει χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης). Οι
μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται €704,96. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Ο
Ειδικός Επιστήμονας θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης, κατ’ αναλογία, 20 ημερών ετησίως, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης
εργασίας είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, email και τηλεφωνικού αριθμού
επικοινωνίας).
3. Αντίγραφα πτυχίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Ωκεανογραφικό Κέντρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση xpanagid@ucy.ac.cy μέχρι τις 29/06/2020 και ώρα 14:00 σε
μορφή PDF.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα ενταχθούν σε κατάλογο επιλαχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Ωκεανογραφικό Κέντρο (τηλ: 22893982
και email: xpanagid@ucy.ac.cy )

