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Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Μία (1)
Με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης (50 ώρες/μήνα) για 3 μήνες με δυνατότητα
ανανέωσης για ακόμα 3 μήνες
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή μερικής απασχόλησης. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργαστεί στο ερευνητικό πρόγραμμα
“CIrculation and water mass properties in the NorthEastern Levantine (CINEL),” που χρηματοδοτείται από το Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS).
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ανάλυση ωκεανογραφικών δεδομένων από υδροδυναμικά μοντέλα που αφομοιώνουν δεδομένα από κινητά, αυτόνομα
υποβρύχια συστήματα (hindcast analysis data set from a hydrodynamic model assimilating glider data)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου (PhD) σε τομείς σχετικούς με τη φυσική
ωκεανογραφία ή/και τον προγραμματισμό από διεθνώς αναγνωρισμένo πανεπιστημιακó íδρυμα ή ερευνητικό ινστιτούτο.
2. Να έχουν το γνωστικό υπόβαθρο και τη δυνατότητα ανάπτυξης ανεξάρτητου έργου στη γεωφυσική ρευστομηχανική και
να γνωρίζουν μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και προγραμματισμό.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πείρα στην MATLAB, FORTRAN, Ferret ή/και στην Python και σε λειτουργικά συστήματα UNIX.
2. Πείρα στις αριθμητικές μεθόδους ή στη διαχείριση, επεξεργασία ωκεανογραφικών δεδομένων και μεταδεδομένων και
στην εφαρμογή και ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών.
3. Καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτής και προφορικής).
4. Ικανότητα εργασίας σε τοπικές ή διεθνείς ερευνητικές ομάδες
Οι αιτητές δεν χρειάζεται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 3 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 3 μήνες (αν υπάρχει
διαθέσιμο υπόλοιπο). Οι εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου θα καλύπτονται από τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
του υποψηφίου. Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός για 50 ώρες εργασίας ανέρχεται στα €1000. Το πρόγραμμα δεν προνοεί
ου
καταβολή 13 μισθού ούτε παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η θέση είναι διαθέσιμη από την 1η Φεβρουαρίου
2017.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 13.1.2017 τα ακόλουθα στα Αγγλικά:
1. επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας.
3. αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε PDF ή Word Format στο email: georgios@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 με την ένδειξη “Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, Ωκεανογραφικό
Κέντρο”.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Dan Hayes (dhayes@ucy.ac.cy) ή
στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος Καθηγητή Γεώργιο Γεωργίου, τηλ.: 22-892612 ή email: georgios@ucy.ac.cy.

