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Ειδικός Επιστήμονας
ΔΥΟ (2)
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι
και δεκαοκτώ μήνες
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων Ελέγχου (Distributed Control Systems) του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει
δύο θέσεις Ειδικού Επιστήμονα, για μερική απασχόληση σε Ερευνητικό Πρόγραμμα το οποίο
επιδιώκει τη δημιουργία αλγορίθμων για τη ανίχνευση ανωμαλιών και παρεμβάσεων στην
αξιολόγηση οντοτήτων στο διαδίκτυο (detection of manipulation of online reviews), καθώς επίσης
και μεθόδων για την δημιουργία εξατομικευμένων εισηγήσεων και σειρών κατάταξης
αποτελεσμάτων (personalized suggestions and ranking of search results).
Η πλήρωση των θέσεων (μερικής απασχόλησης) είναι για συμβόλαιο 6 μηνών σε ωριαία βάση για
80 ώρες ανά ανθρωπομήνα με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δεκαοκτώ (18) μήνες. Το ωριαίο
κόστος εργοδότησης καθορίζεται σε €11,78 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίο μισθό €1.649,20 με βάση
140 ώρες εργασίας).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών, ή άλλου συναφούς πεδίου.
2. Πείρα σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω πεδία: ανάλυση ασφάλειας συστημάτων
ελέγχου, κατανεμημένα συστήματα ελέγχου, κατανεμημένοι αλγόριθμοι, στατιστική
ανάλυση δεδομένων.
3. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
 Διεξαγωγή έρευνας
 Συγγραφή αναφορών
 Προετοιμασία ερευνητικών άρθρων
 Υποστήριξη στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο 01 Μαρτίου 2018 - 31 Αυγούστου 2018,
με μηνιαίο συνολικό κόστος εργοδότησης 942,40 ευρώ. Από το ποσό που θα καθοριστεί θα
αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα δεν προνοεί
καταβολή 13ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
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 τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους
οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ.
Χριστόφορο Χατζηκωστή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση chadjic@ucy.ac.cy μέχρι τις 20
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00π.μ. σε μορφή PDF. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Χριστόφορο Χατζηκωστή (τηλ: 22892231 και
email: chadjic@ucy.ac.cy ).

