ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας
Μια (1)
Μερική απασχόληση (85 ώρες/μηνιαίως) για 12 μήνες
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ), Λευκωσία

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την
πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, για μερική
απασχόληση στο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας της Ιατρικής Σχολής.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η απασχόληση θα είναι μερική (85 ώρες/μηνιαίως) και θα έχει χρονική διάρκεια 12 μηνών.
Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης ανέρχεται στα €1.000.
Από το ποσό αυτό θα
αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται καταβολή 13ου
μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών πρώτου κύκλου (επίπεδο Πτυχίου) σε επιστήμες
υγείας ή σε κλάδο μηχανικής ή σε φυσικές επιστήμες.
2. Άριστη γνώση μιας εκ των ελληνικής ή αγγλικής και πολύ καλή γνώση της άλλης
γλώσσας

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε κλάδο της διοίκησης θα αποτελεί
πλεονέκτημα
2. Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας θα
θεωρηθεί πλεονέκτημα. Τέτοια εμπειρία σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ειδικά στην ιατρική
εκπαίδευση, θα αποτελεί ιδιαίτερα ισχυρό πλεονέκτημα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Συμβάλλει στην κωδικοποίηση πολιτικών, εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών
ώστε η Σχολή να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις απατήσεις του ΔΙ.Π.Α.Ε. και
του WFME

2. Συμβάλλει στην προετοιμασία της Σχολής για την αρχική και για τις επόμενες
εξωτερικές αξιολογήσεις
3. Ετοιμάζει ειδικές ή γενικές εκθέσεις επαναξιολόγησης ποιότητας που αφορούν την
Σχολή
4. Συνεργάζεται με το Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών ώστε το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα να αξιολογείται και να βελτιώνεται σε συνεχή βάση
5. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας του Πανεπιστημίου
και εκτελεί εργασίες σύμφωνα με οδηγίες της
6. Συνεργάζεται με το μέλος ΔΕΠ που εκπροσωπεί τη Σχολή στην Επιτροπή Εσωτερικής
Ποιότητας του Πανεπιστημίου
7. Ενεργεί ως Γραμματέας της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας
8. Εκτελεί άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση που τυχόν να του / της ανατεθούν
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
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 δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον
ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 24:00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην Συντονίστρια της Ιατρικής
Σχολής, Λειτουργό Πανεπιστημίου κυρία Θεοδότη Χατζηβασιλείου, αρ. τηλ: 22895236 και
email: hadjivasiliou.theodoti@ucy.ac.cy.

