ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ:

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ:

Μία (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Το ερευνητικό εργαστήριο «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής
του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα
Υποστήριξης Έργου για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την προβολή του έργου του
εργαστηρίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σε θετικές, ή κοινωνικές, ή ανθρωπιστικές, ή οικονομικές, ή
διοικητικές, ή φιλοσοφικές, ή εφαρμοσμένες επιστήμες.

•

Γενική εμπειρία τουλάχιστον σε οικονομικά ή/και διοικητικά ή/και ερευνητικά θέματα ή/και στην
οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων ή/και έργων. Η εμπειρία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με
αποδεικτικά στοιχεία.

•

Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, προγραμματισμός, οργάνωση και προτεραιοποίηση
εργασιών, διαχείριση χρόνου και εργασίας κάτω από πίεση.

•

Εμπειρία και δεξιότητες με λογισμικά προγράμματα MS Office, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του
διαδικτύου, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

•

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία κι
ευθυκρισία, προσοχή στη λεπτομέρεια και ομαδικότητα.

•

Τήρηση προθεσμιών.

•

Εμπειρία σε διοργάνωση και διαχείριση ημερίδων και συναντήσεων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

•

Εμπειρία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

•

Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
•
•
•
•

Διοικητική υποστήριξη προς τον Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τα μέλη του Εργαστηρίου
Υποστήριξη στη διαχείριση ιστοσελίδων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Εργαστηρίου και των
ερευνητικών προγραμμάτων.
Υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης και προβολής των ερευνητικών προγραμμάτων
και των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
Υποστήριξη στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου.

•
•

Είναι υπεύθυνος/η για τη γενικότερη προώθηση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
Οποιαδήποτε άλλα διοικητικά καθήκοντα κριθούν αναγκαία για την υποστήριξη του έργου του
Εργαστηρίου

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
•
•

Η πλήρωση της θέσης θα είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και
αφορά πλήρη απασχόληση.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του εργοδοτούμενου, οι οποίες θα διαμορφωθούν αναλόγως
προσόντων και εμπειρίας δύναται να ανέρχονται μέχρι €1096,61 (μηνιαίο κόστος εργοδότησης €1.260).
Από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα
διάφορα ταμεία του κράτους. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά σε ένα ενοποιημένο
αρχείο pdf που να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
1.
2.
3.
4.

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) προσώπων από τα οποία δύναται να ζητηθούν συστατικές
επιστολές

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων
σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές
Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική
διεύθυνση kyriakidis.andreas@ucy.ac.cy και κοινοποίηση στον Δρ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Επ. Καθηγητή Τμήματος
Αρχιτεκτονικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aimilios@ucy.ac.cy και Δρ. Απόστολο Μιχόπουλο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση michopoulos.apostolos@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 23:00.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα
κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης
τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας
δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:
Δρ. Απόστολο Μιχόπουλο, (michopoulos.apostolos@ucy.ac.cy)

