ΑΔΑ: Β4Θ6469Β7Γ-Ω46
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ηράκλειο 10.09.2012
Αριθµ.Πρωτ.: 6042

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
µε κα 3635 και τίτλο «Ads - CMT - Holography and Condensed Matter Physics
(ERC - 05), MIS 374071», το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο

(ΕΚΤ)

και

από

Εθνικούς

Πόρους

στο

πλαίσιο

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ), ενδιαφέρεται να
συνάψει την παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
Αντικείµενο έργου: Υποστήριξη έρευνας στο έργο «AdS-CMT»
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 11.200,00€
∆ιάρκεια σύµβασης: 7 µήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Φυσικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Κρήτης
Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01.10.2012
∆υνατότητα επέκτασης της σύµβασης: 29 µήνες
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Απαραίτητα προσόντα:
 Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραφή, ανάγνωση, σύνταξη κειµένων,
συνοµιλία). Περισσότερο από τα πτυχία έχει σηµασία η πραγµατική γνώση της
γλώσσας. Ένα µεγάλο κοµµάτι της εργασίας θα είναι µε µη-ελληνόφωνους
ερευνητές
 Άπταιστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστή, των προγραµµάτων του Windows
Office, html, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ
 Θα πρέπει να είναι άτοµο µε αγάπη για την εργασία, δραστήριο και εφευρετικό
Η υποστήριξη έρευνας αναµένεται να περιλαµβάνει:
1. Την

υποστήριξη

του

υπευθύνου

του

προγράµµατος

και

των

συµµετεχόντων µελών ∆ΕΠ σε θέµατα οργάνωσης έρευνας
2. Την οργάνωση της ερευνητικής φιλοξενίας ξένων ερευνητών µικράς και
µεγάλης διάρκειας.
3. Τη διοργάνωση συνεδρίων από την ερευνητική οµάδα
4. Την οργάνωση ερευνητικών ταξιδίων από την ερευνητική οµάδα
5. Τον συντονισµό θεµάτων δηµοσιότητας της έρευνας, δηµοσιεύσεων σε
ερευνητικά περιοδικά και εκλαΐκευσης.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγµατοποιηθεί
στις 24/9/2012 στο Φυσικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν άµεσα αίτηση, πλήρες βιογραφικό
σηµείωµα και λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα τους,

µε

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (µορφή word ή pdf) στη διεύθυνση vlachaki@elke.uoc.gr
(Βλαχάκη Ρένα, Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού Πανεπιστηµίου Κρήτης, τηλ.
2810-393171) µε κοινοποίηση στον υπεύθυνο του προγράµµατος καθηγητή Ηλία
Κυρίτση (kiritsis@physics.uoc.gr) µέχρι τις 20/9/2012 και ώρα 14:30.
Το σύνολο των δικαιολογητικών πρέπει να είναι µεγέθους λιγότερου από 10 Mb.

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν µε οποιοδήποτε µέσο µετά την ως άνω ηµεροµηνία
και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΑΔΑ: Β4Θ6469Β7Γ-Ω46
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο των συµβάσεων µίσθωσης
έργου,

τα

προσόντα

κ.τ.λ.

στο

τηλ.

2810

394209

κος

Ηλίας

Κυρίτσης

(kiritsis@physics.uoc.gr).
Σηµειώνεται ότι το τελικό ύψος της αµοιβής τελεί υπό τους περιορισµούς του
χρηµατοδότη και της κείµενης νοµοθεσίας.
Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ διάρκειας 7
µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσής τους.
Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011.
Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή µη
των συµβάσεων µίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου
προσώπου σε εκάστοτε περίπτωση και η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του
ΕΛΠΚ.
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηµατοδότησης και
∆ιαχείρισης του ΕΛ ΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

