ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (MSc ή PhD)
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση (συμβόλαιο για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες)
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για
την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για μερική απασχόληση (84 ώρες το μήνα) για 12
μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες. Ο Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας θα εργαστεί στο
ερευνητικό πρόγραμμα SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) και θα χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας αποτελούν:
•
•
•
•
•
•
•

Mετάφραση και διόρθωση του ερωτηματολόγιου από τα αγγλικά (generic questionnaire) στα
ελληνικά.
Έλεγχος ποιότητας συλλογής δεδομένων και επίβλεψη της εταιρείας που συλλέγει τα δεδομένα.
Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στο λογισμικό πακέτο STATA.
Συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικές ημερίδες του SHARE σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού διεθνούς επιπέδου υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκού
του Τμήματος Οικονομικών/έμπειρου μέλους του ΚΟΕ.
Συγγραφή άρθρων/σημειωμάτων για επεξήγηση των μεθόδων ανάλυσης, ερμηνεία
αποτελεσμάτων και διατύπωση συμπερασμάτων έρευνας.
Οι ερευνητές ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στους πιο πάνω
αναφερόμενους φορείς και σε διεθνή συνέδρια.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Masters ή/και Διδακτορικού τίτλου στην Οικονομετρία ή
Στατιστική ή Οικονομικά ή συναφή κλάδο.
• Πολύ καλή γνώση του λογισμικού πακέτου STATA για επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι
24 μήνες. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1400 αναλόγως προσόντων (από
το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου). Δεν προνοείται 13ος μισθός.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά

•
•

Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
Ονόματα δύο ατόμων, που να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους είναι δυνατό να ζητηθούν
συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα πιο πάνω ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουλίου και ώρα 14:00.

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.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή
Καθηγητή Οικονομικών Νίκο Θεοδωρόπουλο στο email n.theodoropoulos@ucy.ac.cy

