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ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
 

 
Τίτλος :                  Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Administrative Support Staff) 
Αρ. Θέσεων :        Μια (1) θέση 
Κατηγορία :          Σύμβαση πλήρης απασχόλησης  
                                (συμβόλαιο για ένα 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης) 

Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

 
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη 
απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα), για τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

• Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας 

• Πολύ καλές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες 

• Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 

• Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα καλή γνώση της Microsoft 
Office (Word, Excel, PowerPoint etc.) 

• Γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων διοίκησης 

• Εξoικείωση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Ακεραιότητα, κρίση, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

• Γενικά διοικητικά, γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα 
 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Η εργοδότηση της/του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με συμβόλαιο. Η 
διάρκεια απασχόλησης θα είναι αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, βάσει απόδοσης. 
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται σε €1152,61 (περιλαμβανομένου και του 13ου 
μισθού).  Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές εργοδοτούμενου.   
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
i.  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στην οποία αναφέρεται και η  

ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι/ες για εργοδότηση 
ii.  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του 

αριθμού τηλεφώνου) 
iii.  Αντίγραφα απολυτηρίου και άλλων πιστοποιητικών. 
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iv.  Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο προσώπων από τα οποία θα ενδέχεται να ζητηθούν   
συστάσεις  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Πρόεδρο 
του Τμήματος Δρ. Χρυσόστομο Νικόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση nicopoulos@ucy.ac.cy το 
αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
όπως επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22892199 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση nicopoulos@ucy.ac.cy. 
 
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, 
θα κληθούν για συνέντευξη. 
 
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της 
αίτησής 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. 
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