ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ηράκλειο 13/10/2011
Αρ.πρωτ.:5286
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια της
υλοποίησης του έργου «Matching Funds του CreteHEPCosmo» µε κα
3146, που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να
συνεργαστεί µε ένα άτοµο στο Ηράκλειο για προσφορά διοικητικής
υποστήριξης (γραµµατειακής και λειτουργικής) µερικής απασχόλησης µε
σύµβαση ανάθεσης έργου αρχικής διάρκειας 1 µήνα και επεκτεινόµενης µέχρι
και 8 µήνες.
Απαραίτητα προσόντα:

1. Απταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραφή, ανάγνωση, σύνταξη
κειµένων, συνοµιλία). Περισσότερο από τα πτυχία έχει σηµασία η
πραγµατική γνώση της γλώσσας. Ενα µεγάλο κοµµάτι της εργασίας θα
είναι µε µη-ελληνόφωνους ερευνητές.

2. Απταιστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστή, των προγραµµάτων του
Windows Office, html, ηλεκτρονικου ταχυδροµείου κλπ.

4. Θα πρέπει να είναι άτοµο µε αγάπη για την εργασία, δραστήριο και
εφευρετικό.
Η γραµµατειακή και λειτουργική υποστήριξη αναµένεται να περιλαµβάνει:

Α. Την υποστήριξη του υπευθύνου του προγράµµατος και των συµµετεχόντων
µελών ∆ΕΠ σε θέµατα διοικητικά.

Β. Την οργάνωση τις ερευνητικής φιλοξενίας ξένων ερευνητών µικράς και
µεγάλης διάρκειας. Σε ορισµένες χρονικές περιόδους αυτό περιλαµβάνει και
την διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σε δηµόσιες υπηρεσίες όπως, εφορία,
ΤΕΒΕ, υπηρεσίες αλλοδαπών κλπ.

Γ. Την υποστήριξη της διοργάνωσης συνεδρίων από την ερευνητική οµάδα.

∆. Την συνεισφορά σε θέµατα δηµοσιότητας

Η αµοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων και της προσφερόµενης εργασίας.

Κριτήρια Επιλογής
Η προεπιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε βάση τα τυπικά τους προσόντα,
ενώ η τελική επιλογή θα γίνει µε προσωπική συνέντευξη.
Οι

ενδιαφερόµενοι καλούνται

να συµπληρώσουν

και να αποστείλουν

ηλεκτρονικά (µορφή word ή pdf) την επισυναπτόµενη αίτηση στην διεύθυνση
ballas@elke.uoc.gr

(Μπάλλας

Παναγιώτης,

Γραµµατεία

του

Ειδικού

Λογαριασµού Πανεπιστηµίου Κρήτης, τηλ. 2810-393190) µε κοινοποίηση στον
υπεύθυνο

του

προγράµµατος

καθηγητή

Ηλία

Κυρίτση

(kiritsis@physics.uoc.gr) µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 17:00.

∆ιευκρινίζεται

ότι

εκτός

της

παραπάνω

αίτησης

δεν

απαιτείται

η

αποστολή κανενός άλλου εγγράφου ή δικαιολογητικού.

Πληροφορίες για το αντικείµενο της σύµβασης και τα προσόντα στο τηλ
2810-394209 κος Ηλίας Κυρίτσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Γεώργιος Σταθάκης

