ΤΜΗΜΑ MHXΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Μία (1)
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης
για ακόμα ένα έτος.
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται
αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου με πλήρη
απασχόληση (140 ώρες/μήνα), για απασχόληση στα Εργαστήρια του Τμήματος.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Απόφοιτος ΑΤΙ, ΤΕΙ ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογία και/ή
Κατασκευαστική.
EΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εμπειρία σε μηχανουργικές τεχνολογίες (CNC και/ή Συγκολλήσεις)
Καλή γνώση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Kαλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, ευθυκρισία.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• Χρήση και συντήρηση εξοπλισμού κατασκευαστικών τεχνολογιών όπως χειροκίνητη/CNC
φρέζα και τόρνος, συγκολλήσεις, προσθετική κατασκευαστικής κλπ και σχετικών λογισμικών.
• Στήριξη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος σχετικές με μηχανουργικές
διαδικασίες.
• Υποστήριξη των εργαστηρίων του Τμήματος.
• Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς υπηρεσίες του ζητηθούν να παρέχει
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο από 02 Nοεμβρίου 2020-31
Οκτωβρίου 2021. Το μηνιαίο κόστος εργοδότη ανέρχεται στα €1450,00 (μηνιαίες ακαθάριστες
απολαβές €1261,97, από τις οποίες θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου). Δεν προνοείται
καταβολή 13ου μισθού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον
σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το
αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:30.
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του
αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. Ονόματα δύο ατόμων από τα οποία είναι δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Μαρία
Μάρκου (τηλ: 2289-2248 και email: markou.maria@ucy.ac.cy).
H πρόσληψη θα γίνει εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

