ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΚΟΙΟΣ»
ΘΕΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
(ADMINISTRATIVE SUPPORT STAFF – COMMUNICATIONS MANAGER)
Τίτλος

: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
(Administrative Support Staff: Communications Manager)

Αρ. Θέσεων

: Μια (1) θέση

Κατηγορία

: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (συμβόλαιο για ένα 1 χρόνο με
δυνατότητα ανανέωσης)

Τόπος Εργασίας

: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου,
ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ειδικό Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου πλήρους
απασχόλησης, για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του
Κέντρου. Η θέση αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση διαφόρων επικοινωνιακών μέσων
προκειμένου να προβληθούν και να προωθηθούν οι δραστηριότητες του Κέντρου, σε
συνεργάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η/Ο επιτυχών υποψήφια/ος θα είναι υπεύθυνος τόσο για την οργάνωση και την εφαρμογή της
επικοινωνιακής στρατηγικής του Κέντρου Αριστείας όσο και για άλλες εργασίες που άπτονται
των προτεραιοτήτων προβολής του Κέντρου. Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται επίσης η
δημιουργία υψηλής ποιότητας ενημερωτικού υλικού προώθησης σε διάφορα μέσα
συμπεριλαμβανομένου, ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, βίντεο, διαχείριση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάσεων των δραστηριοτήτων του Κέντρου σε επισκέπτες καθώς
επίσης και την διοργάνωση εκδηλώσεων.
Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» αποτελεί τη μεγαλύτερη Ερευνητική Μονάδα του
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας
για Έρευνα και Καινοτομία μέσω του έργου KIOS CoE Teaming, με σημαντική χρηματοδότηση
πέραν των 40 εκατομμυρίων ευρώ, για τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών. Το «ΚΟΙΟΣ»
σήμερα απασχολεί 90 ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζονται από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα
ερευνητικά προγράμματα ενώ το όραμα του Κέντρου είναι η αύξηση του αριθμού αυτού στους
150-200 μέχρι το έτος 2022.
Το «ΚΟΙΟΣ» παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευνας
στην περιοχή της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση στην
παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών
ζωτικής σημασίας, που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών
και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο
στοχεύει στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας,
πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας
σημασίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με ετήσιο συμβόλαιο με
δυνατότητα ανανέωσης βάσει απόδοσης και διαθέσιμης χρηματοδότησης. Ο μηνιαίος
ακαθάριστος μισθός θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας και θα κυμαίνεται μεταξύ €1500€2000. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Η εν λόγω θέση δεν προνοεί
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ωστόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα εάν
η/ο εργοδοτούμενη/ος το επιθυμεί να γίνει μέλος στο κρατικό σχέδιο της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης (ετήσιο κόστος ανά άτομο €550) ή να ενταχθεί στο Ιδιωτικό Σχέδιο
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (κόστος 5,5% επί του ακαθάριστου μισθού). Άδεια
μητρότητας, χορηγείται με βάση των Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο 1997 έως 2011.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ









Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος για αποτελεσματική προβολή
των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αριστείας «ΚΟΙΟΣ», και την προώθηση της έρευνας
και της καινοτομίας σε ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα
ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
∆ιαχείριση της ιστοσελίδας του Κέντρου Αριστείας «ΚΟΙΟΣ», συμπεριλαμβανομένου του
περιεχομένου, του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του ενημερωτικού υλικού
Ετοιμασία εκθέσεων για τις δραστηριότητες του Κέντρου σε στοχευόμενα ακροατήρια
Προετοιμασία και διανομή υλικού για προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων του
Κέντρου
Προετοιμασία ανακοινώσεων τύπου και άλλου σχετικού υλικού που να απευθύνεται στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης
Προετοιμασία παρουσιάσεων και προβολή του Κέντρου σε επισκέπτες
Συντονισμός συμμετοχής των ερευνητών και ακαδημαϊκών του «ΚΟΙΟΣ» σε τοπικές,
εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιστημονικής Επικοινωνίας (Science
Communication), Μάρκετινγκ, Επικοινωνιών ή ∆ημοσιογραφίας ή σε παρεμφερή κλάδο,
από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας (γραπτές και προφορικές)
 ∆υνατότητα εργασίας με MS Office, ανάπτυξη ιστοσελίδων, εργασία με μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο
σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την
ημερομηνία που είναι διαθέσιμες/οι για εργοδότηση
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών,
πτυχίο/μεταπτυχιακό/διδακτορικό
Συνοπτική περιγραφή επαγγελματικής εμπειρίας (μέχρι 1 σελίδα) σε Ελληνικά και
Αγγλικά
Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τους οποίους
μπορούν να ζητηθούν συστάσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την
Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 και ώρα 5μμ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22893450/51 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kios@ucy.ac.cy .

