ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου ανακοινώνει μια θέση Ειδικού
Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου πλήρους απασχόλησης, η οποία θα χρηματοδοτείται από
ερευνητικό πρόγραμμα υποδομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του H2020WIDESPREAD/Teaming Phase 2, με τίτλο:
Biobanking and the Cyprus Human Genome Project / CY-Biobank
Τίτλος Θέσης: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 2 ή
περισσότερα έτη, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-

Πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

-

Τουλάχιστον τριετής, τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέση με γραμματειακά
καθήκοντα

-

Πολύ καλή πιστοποιημένη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

-

Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office

-

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργάνωση και ανάληψη ευθυνών

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-

Μεταπτυχιακό από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

-

Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
-

Στενή συνεργασία με τον Διευθυντή του Κέντρου

-

Οργάνωση και τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου

-

Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας

-

Σύνταξη και αποστολή επιστολών σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή

-

Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τον Διευθυντή του
Κέντρου

-

Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου,
σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Κέντρου

-

Εξυπηρέτηση κοινού

-

Εκτέλεση γραμματειακών καθηκόντων σχετικά με την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων του Κέντρου

-

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ο μισθός θα κυμαίνεται από 1300-1800 ευρώ τον μήνα, αναλόγως
προσόντων. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτούμενου στα
διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προβλέπεται 13ος
μισθός.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: annac@ucy.ac.cy, μέχρι την 17ην Μαΐου, 2019
και ώρα 14:30 μμ. Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη με επιλεγμένους αιτητές.

