ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ

: Ειδικός Επιστήμονας

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

: Μία (1) ή Δύο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

: Σύμβαση (συμβόλαιο για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας ή δύο
θέσης/εις Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη απασχόληση στη Σχολή, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διεκπεραίωση του στρατηγικού
έργου: «Πιστοποίηση Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης».
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο/Η Ειδικός Επιστήμονας θα εκτελεί καθήκοντα υλοποίησης δράσεων που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Πλάνο της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, με έμφαση στη διαπίστευση/πιστοποίηση της Σχολής, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση
του Κοσμήτορα και της Συντονίστριας της Σχολής. Τα καθήκοντα και ευθύνες του/ης Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν, μεταξύ
άλλων, ο συντονισμός και η συλλογή πληροφοριών, η συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης σε εθνικούς (π.χ. ΔΙΠΑΕ),
ευρωπαϊκούς (π.χ. EQUIS, EFMD-EPAS) και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. AACSB), η τεκμηρίωση αναθεωρήσεων, η ετοιμασία
εκθέσεων προόδου, η προετοιμασία και ο συντονισμός των επισκέψεων διαπίστευσης ή/και αναθεώρησης, η συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις πιστοποίησης, η τήρηση μητρώου, η επικοινωνία των αποτελεσμάτων, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές
και τις πρακτικές διασφάλισης της ποιότητας και η αναθεώρηση των πολιτικών και διαδικασιών της Σχολής. Ο/Η Ειδικός
Επιστήμονας θα επικοινωνεί και θα συνεργάζεται με ένα φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών που ενδέχεται να
συμμετέχουν σε ανασκοπήσεις διαπίστευσης και άλλες διαδικασίες πιστοποίησης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


Προπτυχιακός και Μεταπτυχιακός τίτλος ή επαγγελματικός τίτλος, σε οποιοδήποτε κλάδο των Οικονομικών και
Διοίκησης, Μηχανικής, Κοινωνικών, Θετικών Επιστημών ή άλλων συναφών κλάδων.



Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).



Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.



Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία
και ευθυκρισία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:


Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.



Εμπειρία σχετική με διαχείριση έργων (project management).



Γνώση του κλάδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες απολαβές καθορίζονται
μέχρι €2000 περίπου (κόστος εργοδότησης), αναλόγως εμπειρίας και προσόντων. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές
εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σημειώνεται ότι ενδέχεται οι υποψήφιοι να κληθούν εκτός από προφορική, και σε γραπτή εξέταση σε θέματα που αφορούν τα
καθήκοντα και ευθύνες της θέσης στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
i.

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση

ii.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά

iii.

Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες

iv.

Ονόματα τριών ατόμων από τα οποία δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Τα πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 σε μορφή PDF.
Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινήσεις αναφορικά με την εν λόγω θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη
Σχολή μέσω αποστολής ηλ. μηνύματος στο fem@ucy.ac.cy.

