ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΧΝ (Σκήκα
Γεκνζίσλ Έξγσλ) ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗ
Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ (Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ) αλαθνηλώλεη
όηη, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Απαζρόιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ
Ανξίζηνπ θαη Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία Νόκνπ ηνπ 2016
(Ν.70(Ι)/2016), πξνθύπηεη αλάγθε γηα απαζρόιεζε ελόο Δηδηθνύ Δπηζηεκνληθνύ πλεξγάηε
θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ζην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα θάιπςε αλάγθεο πξνζσξηλήο θύζεσο
γηα πεξίνδν δεθαηεζζάξσλ (14) κελώλ κε έλαξμε ην επηέκβξην ηνπ 2017. Η απαζρόιεζε αθνξά
ρξεκαηνδνηνύκελν επξσπατθό πξόγξακκα γηα Έξεπλα & Καηλνηνκία, ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ
πιαηζίνπ "Οξίδνληαο 2020" (Horizon 2020). Η κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη ε Α9, ε νπνία
αλέξρεηαη ζε €27368 εηεζίσο (Κι. Α9 κεησκέλε θαηά 10% πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13νπ κηζζνύ).
Σα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα έρνπλ σο εμήο:
2.

Καθήκοντα και Eσθύνες:
(α) Δηνηκάδεη έγγξαθα, εθζέζεηο θαη παξαδνηέα ζηελ αγγιηθή γιώζζα ηα νπνία ζα απνηεινύλ
κέξνο πξόηαζεο γηα ρξεκαηνδόηεζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνύ
πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο Οξίδνληαο 2020.
(β) Βνεζά ηνλ πληνληζηή ηνπ έξγνπ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο εηαίξνπο
ηνπ έξγνπ θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
(γ) Παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ ώζηε λα ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα
θαη ελεκεξώλεη αλάινγα ηνλ πληνληζηή ηνπ έξγνπ.
(δ) Αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ θαη
άιινπο εκπιεθόκελνπο θνξείο.
(ε) Αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ επηθνηλσλία,
δεκνζηόηεηα θαη δηάρπζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην έξγν.
(ζη) Διέγρεη κέζσ εθαξκνγήο κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ
παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.
(δ) Γηεμάγεη ηελ απαξαίηεηε αιιεινγξαθία θαη ηεξεί πξαθηηθά όπνπ απαηηείηαη.
(ε) Υξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ηα απαξαίηεηα πξνγξάκκαηα όπσο MS- Office.
(ζ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ.

3.

Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Παλεπηζηεκηαθό Γίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε νπνηνλδήπνηε θιάδν ηεο
Μεραληθήο Δπηζηήκεο θαη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ
έηνπο (επηπέδνπ Master ή/θαη δηδαθηνξηθό ηίηιν/PhD), ζε νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθό πεδίν.
(β) Απνδεδεηγκέλε δηεηήο (2) ηνπιάρηζηνλ πείξα ζηε ζπγγξαθή, εηνηκαζία θαη ππνβνιή
πξνηάζεσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζηε δηαρείξηζε/πινπνίεζε ζπλαθώλ έξγσλ έξεπλαο
θαη θαηλνηνκίαο.
(εκ: Γηα ηνπο θαηόρνπο δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, ε ελ ιόγσ πείξα δελ πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν
ζπνπδώλ ηνπο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ)

(γ) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.
(δ) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα,
πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.

δηνηθεηηθή

θαη

νξγαλσηηθή

ηθαλόηεηα,

ππεπζπλόηεηα,

4.

Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.

5.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηείλεζηε ζην ηειέθσλν 22806647. Οη
ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ αίηεζε ζην Δηδηθό Έληππν ην νπνίν κπνξνύλ
λα πξνκεζεπηνύλ από ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ, ή από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ (www.mof.gov.cy/papd) ζηηο επηινγέο “ΔμππεξεηήζεηοΈληππα Αηηήζεσλ”. Σν έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε
απηό κε αθξίβεηα όια ηα δεηνύκελα ζηνηρεία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληώλ
απαζρόιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα ηεθκεξηώλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα
απνιπηεξίνπ, δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ, βεβαηώζεηο πξνεγνύκελεο ζρεηηθήο πείξαο, αληίγξαθν
απόδεημεο πιεξσκήο εηζθνξώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ιεπθό πνηληθό κεηξών θ.α.). Σα
πξσηόηππα λα παξνπζηαζηνύλ όηαλ δεηεζνύλ γηα έιεγρν. Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα
παξαδνζνύλ ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Αραηώλ 28, 1424
Λεπθσζία (Γξαθείν θαο Δ. Γεξενπδάθε ζηνλ 4ν όξνθν), κεηαμύ ησλ σξώλ 8.30 π.κ. κε 2.30
κ.κ. ή λα απνζηαινύλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή (Τπόςε θαο Δ.
Γεξενπδάθε) ότι αργότερα από τις 4 Ασγούστοσ 2017. ην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ λα
αλαγξάθεηαη «Αίηεζε γηα ηε ζέζε ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗ».
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΑΙΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΔΡΓΟΓΟΣΗΗ
ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΘΔΗ: ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗ
ΠΡΟΟΝΣΑ

ΜΟΝΑΓΔ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Μεηαπηπρηαθό/Master ζηε
πγθνηλσληαθή Μεραληθή
(Transport Planning and/or
Engineering) ή ζηε Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ή ζε
ζπλαθέο αληηθείκελν.

1

1 κνλάδα γηα θάζε έλα από ηνπο
αλαθεξόκελνπο δύν ηίηινπο.

Γηδαθηνξηθό / PhD ζε ζέκα
Μεραληθήο επηζηήκεο.

2

Τπνςήθηνο πνπ ζα ιάβεη ηηο
κνλάδεο απηνύ ηνπ θξηηεξίνπ δελ
δύλαηαη λα ιάβεη ηηο κνλάδεο ηνπ
επόκελνπ θξηηεξίνπ.

Γηδαθηνξηθό / PhD ζε ζέκα
πγθνηλσληαθήο
Μεραληθήο/ρεδηαζκό
(Transport Planning and/or
Engineering).

3

Τπνςήθηνο πνπ ζα ιάβεη ηηο
κνλάδεο απηνύ ηνπ θξηηεξίνπ δελ
δύλαηαη λα ιάβεη ηηο κνλάδεο ηνπ
πξνεγνύκελνπ θξηηεξίνπ.

Απνδεδεηγκέλε πείξα
επηπξόζζεηε ηεο απαηηνύκελεο
δηεηνύο (2), ζηε ζπγγξαθή θαη
εηνηκαζία πξνηάζεσλ έξεπλαο
θαη θαηλνηνκίαο θαη ζηε

1-2

1 κνλάδα γηα θάζε ζπκπιεξσκέλε
δηεηία κε κέγηζην ηα ηέζζεξα (4)
ρξόληα, δειαδή 2 κνλάδεο.

ΠΡΟΟΝΣΑ
δηαρείξηζε ζπλαθώλ έξγσλ
έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.
Απνδεδεηγκέλε πείξα
ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο ζε
εθπόλεζε επηρεηξεζηαθώλ
ζρεδίσλ (Business Plans).

ΜΟΝΑΓΔ

1-2

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

-

Γεληθή πείξα ζε εθπόλεζε
επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ
(Business Plans) γηα δεκηνπξγία
λέσλ επηρεηξήζεσλ (1 κνλάδα).

-

Δηδηθή πείξα ζε εθπόλεζε
επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ
(Business Plans) γηα δεκηνπξγία
λέσλ θέληξσλ έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο (2 κνλάδεο).

εκ.: Γηα ηνλ θαζνξηζκό πξνηεξαηόηεηαο, ζε πεξίπησζε ππνςεθίσλ πνπ ηζνςεθνύλ, ζα ιακβάλνληαη
αξρηθά ππόςε ε ζπλνιηθή πείξα ζε έηε ζηε ζπγγξαθή θαη εηνηκαζία πξνηάζεσλ έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο θαη ζηε δηαρείξηζε ζπλαθώλ έξγσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζε πεξίπησζε ηζόηεηαο
θαη πάιη, ηόηε ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε πείξα (ζε έηε) ζε εθπόλεζε επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ (Business
Plans).

