ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ)
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (EEYE)
Δύο (2)
Σύμβαση πλήρους απασχόλησης και σύμβαση μερικής απασχόλησης (συμβόλαιο
για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης)
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2)
θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) για πλήρη (140 ώρες/μήνα) και μερική απασχόληση
(100 ώρες/μήνα) με σκοπό την διοικητική υποστήριξη του Ινστιτούτου.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση των Ειδικών Επιστημόνων Υποστήριξης Έργου θα γίνει με συμβόλαιο. Η διάρκεια
απασχόλησης θα είναι αρχικά για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει απόδοσης. Οι μηνιαίες
ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1.125,00 για τον ΕΕΥΕ πλήρους απασχόλησης και €750 για
τον ΕΕΥΕ μερικής απασχόλησης. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Δεν
προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Οι Ειδικοί Επιστήμονες Υποστήριξης Έργου θα εργοδοτηθούν στο Ινστιτούτο Κομφούκιος στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα υπό τη γενική εποπτεία της Διευθύντριας
του Ινστιτούτου:
1. Τη διοικητική υποστήριξη του ΙΚ στο ΠΚ.
2. Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του ΙΚ στο ΠΚ είτε
στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό και τη συμμετοχή του σε αυτές.
3. Την ετοιμασία και διαχείριση των οικονομικών καταστάσεων του ΙΚ στο ΠΚ, την ετοιμασία
εντολών πληρωμής προς τις ΟΥ και την υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στα
Κεντρικά Γραφεία του ΙΚ στο Πεκίνο.
4. Την είσπραξη διδάκτρων για τα προγράμματα που προσφέρει το ΙΚ στο ΠΚ στο ευρύ κοινό.
5. Τη συνεργασία και τον συντονισμό με το Κέντρο Γλωσσών του ΠΚ, για τη διοργάνωση των
μαθημάτων κινέζικης γλώσσας που προσφέρονται στους φοιτητές του ΠΚ.
6. Τον συντονισμό για την ανάπτυξη ερευνητικής, εκπαιδευτικής και άλλης συνεργασίας των
Τμημάτων και άλλων οντοτήτων του ΠΚ με την Κίνα.
7. Την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της Κυπριακής κοινωνίας σε σχέση
με τα προγράμματα που προσφέρει και τις δραστηριότητες που διοργανώνει το ΙΚ στο ΠΚ.
8. Τη διαχείριση και την ανάπτυξη συνεργασιών με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Κύπρου.
9. Τη συνεργασία με την Πρεσβεία της Κίνας στην Κύπρο και με την κινέζικη παροικία στην Κύπρο.
10. Την προώθηση και προβολή όλων των δραστηριοτήτων του ΙΚ στο ΠΚ (π.χ. ετοιμασία
ανακοινώσεων, επαφές με ΜΜΕ, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου κλπ.)
11. Την ανανέωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα.
12. Την ανάληψη/διεκπεραίωση διαδικασιών για το προσωπικό από Κίνα (επικοινωνία με
υπεύθυνο γραφείο ΠΚ/Γραφείο Μετανάστευσης/Υπουργείο Εργασίας για θεώρηση
εισόδου/Άδεια εργασίας κλπ.)
13. Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πανεπιστημιακό πτυχίο
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Γνώση Λογιστικής
4. Επικοινωνιακές Δεξιότητες
5. Δεξιότητες Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ανάληψης Πρωτοβουλιών
6. Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων και Επινοητικότητας
7. Τήρηση Προθεσμιών
8. Σχετική εμπειρία με τα καθήκοντα της θέσης
9. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σχετική με θέματα Κίνας
10. Ακεραιότητα χαρακτήρα, πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις, αυτοπαρακίνηση, εχεμύθεια,
υπευθυνότητα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Η γνώση της κινέζικης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
2. Αντίγραφο Πανεπιστημιακού/ων Διπλώματος/ων
3. Πιστοποιητικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
4. Άλλα πιστοποιητικά για την υποστήριξη της αίτησής τους.
5. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων από τους οποίους θα μπορούσαν αν
ζητηθούν συστάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην κ. Έλενα
Αυγουστίδου-Κυριάκου, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κομφούκιος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
avgoustidou.elena@ucy.ac.cy μέχρι τις 5 Απριλίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22894461
ή μέσω email στο confuci3@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.

