Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πολυτεχνική Σχολή
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ σε Θέματα Ασφάλειας & Υγείας
ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Τίτλος :

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου σε Θέματα Ασφάλειας & Υγείας
(Administrative Support Staff - Health and Safety)
Αρ. Θέσεων :
Μια (1) θέση
Κατηγορία :
Σύμβαση πλήρους απασχόλησης
(συμβόλαιο για ένα 1 χρόνο)
Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη απασχόληση (140
ώρες/μήνα).
Ο/Η Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, θα πρέπει να
επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
και διδακτικών δραστηριοτήτων σε όλες τις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Υλοποίηση της πολιτικής του Τομέα Ασφάλειας,
Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πολυτεχνική Σχολή.

Υγείας και Περιβάλλοντος του

• Συντονισμός της ανάπτυξης, υλοποίησης και αναθεώρησης των Σχεδίων Ασφάλειας & Υγείας
όλων των εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής.
• Συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής Ασφάλειας της Πολυτεχνικής Σχολής ή/και της
Επιτροπής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου (ως εκπρόσωπος της Σχολής).
• Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας για τους χρήστες
εργαστηρίων (διαβαθμισμένης χρήσης) και εργοδοτούμενου διοικητικού προσωπικού στις
εγκαταστάσεις της Σχολής.
• Ανάπτυξη και Υλοποίηση πλαισίου και οδηγιών Ασφάλειας & Υγείας για έκτακτους χρήστες
και επισκέπτες.
• Ανάπτυξη και Υλοποίηση πλαισίου και οδηγιών Ασφάλειας & Υγείας για ερευνητικές ή διδακτικές
δραστηριότητες στο πεδίο. ("Πεδίο" είναι τεχνικός όρος και αφορά στις δραστηριότητες που
γίνονται βάσει σχεδιασμού σε πραγματικό χώρο εφαρμογής πχ. σε εξωτερικό χώρο, όπως στο
δρόμο μιας πόλης κλπ.).
1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σπουδών ή ισότιμο προσόν σε αντικείμενο ή συνδυασμό
αντικειμένων στον κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, ή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών.
• Εγκεκριμένος για παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων
(ΕΞΥΠΠ) ή Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠ) από το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων σε θέματα
Ασφάλειας και Υγείας.
• Πολύ καλές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
• Προηγούμενη διετής εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας εργαστηρίων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Κάτω από την εποπτεία του/της εκάστοτε Κοσμήτορα της Σχολής, θα εκτελεί τα πιο κάτω:

1.

Εργάζεται σε συντονισμό και υλοποιεί την πολιτική και στόχους του Τομέα Ασφάλειας, Υγείας
και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πολυτεχνική Σχολή.

2.

Διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής,
βάσει των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, για επισήμανση κινδύνων που
δυνατό να προέρχονται από μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμό, διεργασίες και επικίνδυνους
παράγοντες στο περιβάλλον εργασίας, καθώς και από μεθόδους και τρόπους εργασίας.

3.

Υποβάλλει συστάσεις, αναλαμβάνει και συντονίζει την υλοποίηση μέτρων που πρέπει να
λαμβάνονται για αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και
επικίνδυνων συμβάντων στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένων
των χώρων των εργαστηρίων.

4.

Τηρεί Μητρώο ατυχημάτων η/και παραλίγο ατυχημάτων και διεξάγει σε συνεργασία με τον
Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος , διερεύνηση ατυχημάτων.
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5.

Ετοιμάζει Προδιαγραφές, Τεχνικούς Όρους και Όρους Προσφορών σε θέματα σχετικά με τα
καθήκοντά του/της.

6.

Βοηθά στην οργάνωση και συμμετέχει σε συνεδριάσεις ή συναντήσεις σε σχέση με θέματα
Ασφάλειας και Υγείας και τηρεί τα σχετικά πρακτικά.

7.

Γνωρίζει και εφαρμόζει την υπάρχουσα Νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους
χώρους εργασίας.

8.

Συνεχώς ενημερώνεται και ανάλογα εκπαιδεύεται για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία και αντίστοιχα τα εφαρμόζει όπου είναι σχετικό.

9.

Χειρίζεται με ικανοποιητική δεξιότητα ηλεκτρονικούς υπολογιστές για επεξεργασία κειμένων,
ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10.

Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλο το Ακαδημαϊκό, Ερευνητικό και Διοικητικό Προσωπικό της
Σχολής καθώς επίσης με προσωπικό άλλων Οργανωτικών Οντοτήτων του ΠΚ για προώθηση και
εφαρμογή ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής
Σχολής.

11.

Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον εκάστοτε Κοσμήτορα της
Σχολής και την Επιτροπή Ασφάλειας & Υγείας της Σχολής.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση της/του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με συμβόλαιο. Η διάρκεια
απασχόλησης θα είναι για (1) ένα έτος. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός (θα συμπεριλαμβάνει
εισφορές εργοδότη), θα ανέρχεται σε €1816,43 (μέχρι 30/6/2020) και €1799,83 (από 01/07/2020).
Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού. Ο εργοδοτούμενος συμμετέχει στο ΓΕΣΥ
(1,7% επί των ακαθάριστων απολαβών του μέχρι 30/6/2020 και 2,65% από 1/7/2020 και μετά).
Άδεια Μητρότητας χορηγείται με βάση των Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο 1997 έως 2011.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(α) Ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και
θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά του/της.
(β) Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με
σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια. Η ρύθμιση του εργάσιμου ωραρίου του/της επαφίεται στη
διακριτική ευχέρεια του/της εκάστοτε Κοσμήτορα της Σχολής.
(γ) Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος αφορά προπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία:
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i.

Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στην οποία αναφέρεται
και η ημερομηνία που είναι άμεσα διαθέσιμος/η για εργοδότηση.

ii.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

iii.

Αντίγραφο του Πανεπιστημιακού Διπλώματος.

iii.

Αντίγραφο και αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (όπου υφίσταται).

iv.

Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τα οποία θα ζητηθούν
συστάσεις.

ν.

Έγκριση του Αρχιεπιθεωρήτη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για διεξαγωγή
δραστηριότητας προστασίας και πρόληψης των κινδύνων.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση fae@ucy.ac.cy το αργότερο
μέχρι τις 26/06/2020. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση fae@ucy.ac.cy.

4

