ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Μία (1)
Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (140 ώρες/μήνα) – για έξι (6) μήνες
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχονται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1)
κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες του
Κέντρου Εξυπηρέτησης (Helpdesk) της Υπηρεσίας.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η απασχόληση θα είναι 140 ώρες/μηνιαίως και θα έχει χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες. Οι
μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του εργοδοτούμενου ανέρχονται σε €1.096,61 (μηνιαίο κόστος
εργοδότησης €1.260,00). Από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα αποκόπτονται οι εισφορές
του εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής στους Κλάδους Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας,
Πληροφορικής ή Πολιτικής Μηχανικής
ή
Διετές δίπλωμα σε κλάδο Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Πληροφορικής ή Πολιτικής
Μηχανικής
2. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
5. Επικοινωνιακές δεξιότητες
6. Δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
7. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης χρόνου
8. Τήρηση προθεσμιών
9. Εμπειρία σχετική με την περιγραφή της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπεύθυνου του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης
θα υποστηρίζει:
1. Το τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας
2. Το λογισμικό πρόγραμμα καταγραφής αναφορών βλαβών
3. Την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων του/της ανατεθούν
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στοιχεία στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ts@ucy.ac.cy μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ.
1.
2.
3.
4.

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο Απολυτηρίου/Διπλώματος
Άλλα πιστοποιητικά για την υποστήριξη της αίτησής

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση 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 αποτείνονται στον Ανώτερο
Τεχνικό ΤΥ κ Ηλία Ηλία elia.elias@ucy.ac.cy .

