ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ)
Τίτλος:

Ειδικός Επιστήμονας

Αρ. Θέσεων: Μία
Κατηγορία:

21 μήνες (Αύγουστος 2018 – Απρίλιος 2020)

Τόπος:

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες (ΤΥ) και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχονται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα
Υποστήριξης Έργου για μερική απασχόληση (μέχρι 25 ώρες/εβδομάδα) στο πλαίσιο του έργου
SAVES2 (Students Achieving Valuable Energy Savings) το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του χρηματοδοτικού πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
Το Έργο αφορά στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Φοιτητικές Εστίες σε Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια, και στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης σε φοιτητές που διαμένουν είτε
σε φοιτητικές εστίες είτε σε ιδιωτικά καταλύματα.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ






Υποστηρίζει το Έργο και τις δράσεις του με στόχο την ευαισθητοποίηση και
πληροφόρηση των φοιτητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και τη διάχυση
γνώσης.
Προσελκύει χορηγούς και πιθανούς συνεργάτες για το Έργο.
Συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια με στόχο την προβολή και επέκταση του Έργου.
Συμβάλλει στην αποτελεσματική οργάνωση του Έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ





Πτυχίο σε οποιοδήποτε Κλάδο από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
Πολύ καλή γνώση της Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
Άριστες οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικότητα και ικανότητα διαπροσωπικής
επικοινωνίας, ακεραιότητα χαρακτήρα και λήψη πρωτοβουλιών.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ



Εμπειρία σχετική με θέματα στέγασης/διαμονής φοιτητών
Εμπειρία σχετική με θέματα ενέργειας

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η πλήρωση της θέσης είναι για μερική απασχόληση (μέχρι 25 ώρες/εβδομάδα) με συμβόλαιο
για περίοδο 21 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον οι ανάγκες του Έργου το επιβάλλουν
και υπάρχει η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Οι μηνιαίες απολαβές καθορίζονται μέχρι €1136.
Από το ποσό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος
μισθός και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τα πιο κάτω:
i.
ii.
iii.

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) στο οποίο να
περιλαμβάνεται διεύθυνση επικοινωνίας και αριθμός τηλεφώνου.
Αντίγραφα πτυχίων

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF με θέμα
«Ειδικός Επιστήμονας – SAVES2» στην κ. Χριστίνα Λάμπρου (lambrouc@ucy.ac.cy) μέχρι τις 31
Ιουλίου 2018 η ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

