ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ
: Ειδικός Επιστήμονας για Έρευνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
: Μία (1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
: Σύμβαση (για 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι ακόμα 15
μήνες)
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3 Οκτωβρίου, 2019
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Επιστήμονα για έρευνα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό
πρόγραμμα με τίτλο "Παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και η επίδραση πάνω στην χρηματοοικονομική απόδοση."
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν την συλλογή πληροφοριών, την ανάλυση
δεδομένων, και την εκπόνηση μελετών που αποσκοπούν σε έρευνα υψηλού επιπέδου και δημοσίευση των
αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


Κατοχή διδακτορικού τίτλου (ή υποψήφιος διδάκτωρ) στον κλάδο του Μάρκετινγκ ή International
Business ή άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο



Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα υψηλού επιπέδου



Πολύ καλή γνώση στατιστικών λογισμικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων (π.χ., SPSS, EQS, MPlus,
LISREL, R)



Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας



Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, και εχεμύθεια

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:


Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 15 επιπλέον
μήνες. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης καθορίζεται στα €1000-€1300, αναλόγως εμπειρίας και προσόντων. Από
το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:


Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση



Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά



Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες



Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι
ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις

Τα πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ο
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment, μέχρι τη Δευτέρα 30/09/2019 και ώρα 14:00 σε μορφή PDF. Για
οποιεσδήποτε απορίες/διευκρινήσεις αναφορικά με την εν λόγω θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποτείνονται στον υπεύθυνο του έργου Καθηγητή Λεωνίδα Κ. Λεωνίδου (email: leonidas@ucy.ac.cy).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H πιο πάνω θέση θα πληρωθεί νοουμένου ότι θα εγκριθεί η κατανομή κονδυλίου.

