Θέση: Λειτουργός ΟΕΠΠΣ - Διευκρινίσεις
Αναφορικά με τις θέσεις Λειτουργού που έχει προκηρύξει ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία
πλήρωσης

της

θέσης,

αποστέλλοντας

ηλεκτρονικό

info@epcr.org.cy και πριν από τις 12:00 το μεσημέρι

μήνυμα

στη

διεύθυνση

της καταληκτικής ημερομηνίας

16/08/2021, προσκομίζοντας τα ακόλουθα:
α. Συμπληρωμένη (ηλεκτρονικά) αίτηση
β. Βιογραφικό Σημείωμα
γ. Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και
δ. Όλα τα αποδεικτικά που σχετίζονται με τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση όπως
αυτά περιγράφονται πιο κάτω.
2. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται δεκτές. Στον τίτλο του
ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και ο αριθμός ταυτότητας του
υποψηφίου.
3. Οι ενδιαφερόμενοι, με δική τους ευθύνη θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, αφού ελέγξουν
το Σχέδιο Υπηρεσίας που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και διαπιστώσουν
ότι πληρούν τα προσόντα για τις θέσεις. Αιτήσεις από άτομα που δεν πληρούν όλα τα
απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
4. Ως αποδεικτικά για την υπηρεσία στους ευρύτερους τομείς του Πολιτιστικών και
Δημιουργικών Κλάδων, Κοινωνίας των Πολιτών ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα γίνονται
δεκτά ένα εκ των ακολούθων: (α) επιστολή από προηγούμενο/ους προϊστάμενο/ους όπου
θα περιγράφονται τα καθήκοντα της θέσης που κατείχε/κατέχει ο υποψήφιος, (β) το σχέδιο
Υπηρεσίας της θέσης που κατείχε/ κατέχει ο υποψήφιος και (γ) περιγραφή των καθηκόντων
της θέσης από τον ίδιο τον υποψήφιο, τα οποία όμως να τεκμηριώνονται είτε από το
δημοσιευμένο οργανόγραμμα και το πεδίο δραστηριοποίησης του οργανισμού στον οποίο
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αποκτήθηκε η πείρα είτε από γραπτά αντικειμενικά τεκμήρια από το προϊόν εργασίας του
υποψηφίου. Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει να αποδεικνύεται με
αδιαμφισβήτητο και μετρήσιμο τρόπο η προσωπική συμμετοχή και τα καθήκοντα του
υποψηφίου σε σχέση με τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ.
του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί
οποιοδήποτε επιπρόσθετο αποδεικτικό για τη διαπίστωση της πείρας του.
5. Ως αποδεικτικά για τη γνώση γλωσσών, θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα τεκμήρια που
προβλέπονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον
κατάλογο «ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»,
που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να καλέσει σε προφορική συνέντευξη τουλάχιστον του
τρεις επικρατέστερους υποψηφίους.
7. Σε περιπτώσεις όπου ο/η υποψήφιος/α κατέχει το μεταπτυχιακό τίτλο σε απαιτούμενους
κλάδους αλλά δεν κατέχει το βασικό πτυχίο σε αυτούς, ο μεταπτυχιακός τίτλος θα μετρηθεί
ως βασικό αλλά όχι ως πλεονέκτημα.
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