ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΦΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τν Σπκβνύιηνλ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε δύν κόληκσλ
ζέζεσλ Βοηθού Γραμματειακού Λειτοσργού κε κηζζνδνηηθή θιίκαθα Α2-Α5-Α7(ii) .
Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:
Α2: € 10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667, 11.963,
12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584
Α5 : € 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153,
16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708

Σπλδπαζκέλεο
Κιίκαθεο

Α7(ii): € 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394,
23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539

Απαιτούμενα Προσόντα:
1.

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο Σρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.

2.

Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.

3.

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλόηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.

4.

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηύρεη :
(α) Σηελ ελδηάκεζε (Intermediate) εμέηαζε ζηε Λνγηζηηθή ηνπ Δκπνξηθνύ
Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εμέηαζε πνπ ήζειε
εγθξηζεί σο ηζόηηκε από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.
(β) ζε εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ –
(η) ηθαλόηεηαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή δαθηπινγξαθία, ηνπιάρηζην κέζνπ
επηπέδνπ, ή κε ηαρύηεηα 35 ηνπιάρηζην ιέμεσλ θαηά ιεπηό ζηελ ειιεληθή θαη
αγγιηθή δαθηπινγξαθία

5. Γηεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε γξαθεηαθά ή/θαη ινγηζηηθά θαζήθνληα, ή/θαη επηηπρία
ζε εμεηάζεηο ηαρύηεηαο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη από ην Υπνπξγείν
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή Γαθηπινγξαθία κε ηαρύηεηα
ηνπιάρηζην 40 ιέμεηο θαηά ιεπηό απνηειεί πιενλέθηεκα.
Καθήκοντα και εσθύνες:
(α) Βνεζά ζηελ θαηαρώξεζε αιιεινγξαθίαο, αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη απνζηνιή
αιιεινγξαθίαο θαη εθηειεί γεληθά γξαθεηαθά θαζήθνληα πνπ αθνξνύλ ζηελ ηήξεζε
αξρείσλ, επξεηεξίσλ θαη άιισλ κεηξώσλ, ζύκθσλα κε νδεγίεο.
(β) Γηεμάγεη αιιεινγξαθία, ηεξεί Αξρεία θαη Μεηξώα θαηόπηλ νδεγηώλ θαη
δαθηπινγξαθεί θείκελα ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα κε αθξίβεηα θαη
ηαρύηεηα.
(γ) Δθηειεί γεληθά ινγηζηηθά θαζήθνληα, ρεηξίδεηαη ινγηζηηθέο, δηαηξεηηθέο θαη
επαιεζεπηηθέο κεραλέο σο θαη ηειέηππν.
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(δ) Δθδίδεη ηηκνιόγηα, απνδείμεηο εηζπξάμεσλ, εηνηκάδεη δειηία πιεξσκήο θαη
ζπκπιεξώλεη δηάθνξα έληππα ζρεηηδόκελα κε ινγηζηηθή εξγαζία ξνπηίλαο.
(ε) Δθηειεί θαζήθνληα ηδηαηηέξαο γξακκαηέσο θαη ρεηξίδεηαη ην ηειεθσληθό θέληξν ηνπ
Σπκβνπιίνπ.
(ζη) Φεηξίδεηαη κηθξό ηακείν θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηε γξαθηθή ύιε ηνπ γξαθείνπ ή
θιάδνπ.
(δ) Σπιιέγεη ζηνηρεία, ζύκθσλα κε νδεγίεο, ζρεηηθά κε ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ε νπνία
βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη εηνηκάδεη εθζέζεηο επί δηαθόξσλ
ζεκάησλ εηδηθήο ή γεληθήο θύζεο.
(ε) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ.

Σημειώσεις :
1. Ο αηηεηήο ζα πξέπεη λα:
α.

Δίλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.

β.

Σπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξόλσλ, θαη, λννπκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα
πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή
έρεη απαιιαγεί λόκηκα από απηέο.

γ.

Καηέρεη ηα πξνζόληα πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε ζηελ
νπνία πξόθεηηαη λα γίλεη ν δηνξηζκόο.

δ.

Μελ θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο
ή εζηθή αηζρξόηεηα.

ε.

Μελ έρεη απνιπζεί ή λα κελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζην παξειζόλ
από ηε δεκόζηα ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή νξγαληζκό δεκνζίνπ
δηθαίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνπδήπνηε θξάηνπο
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ζη.

Πηζηνπνηείηαη από ηαηξηθό ιεηηνπξγό σο θαηάιιεινο από πιεπξάο πγείαο γη’απηή
ηε ζέζε, ύζηεξα από ηαηξηθή εμέηαζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη αθηηλνγξάθεζε
ηνπ ζώξαθα.

Όζνλ αθνξά ηα ζεκεία 1.δ.θαη ζη. αλσηέξσ, ζηελ επηζηνιή δηνξηζκνύ ηνπ επηηπρόληα
ππνςεθίνπ, κεηαμύ άιισλ, ζα δεηεζεί όπσο πξνζθνκηζζεί Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ
Μεηξώνπ θαζώο θαη Πηζηνπνηεηηθό Υγείαο (πεξηιακβαλνκέλεο αθηηλνγξαθίαο
ζώξαθνο) από Ιαηξηθό Λεηηνπξγό.
Οη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνύλ ζε γξαπηή εμέηαζε, θαη' αλαινγία ηνπ πεξί Αμηνιόγεζεο
Υπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκό ζηε Γεκόζηα Υπεξεζία Νόκνπ ηνπ 1998 (Ν.6(Ι)/1998).
Γηα ηηο πην πάλσ ζέζεηο επί πιένλ ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ παξαρσξνύληαη νπνηεζδήπνηε
γεληθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία από ηελ Κπβέξλεζε, ηηκαξηζκηθό
επίδνκα ζύκθσλα κε εθείλν πνπ παξαρσξεί ε Κπβέξλεζε, θαζώο επίζεο θαη 13νο κηζζόο.
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Αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε εηδηθό έληππν θαη λα παξαδνζνύλ ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Σπκβνπιίνπ έλαληη απόδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινύλ ζην Σπκβνύιηνλ
Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο, Τ.Θ. 21835, 1513 Λεπθσζία, κέζσ ηαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή κε ηελ έλδεημε "Αίηεζε γηα ηε ζέζε Βνεζνύ Γξακκαηεηαθνύ Λεηηνπξγνύ ζην
Σπκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο" ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 3.00μ.μ. της 19ης Απριλίοσ
2019.
Οη αηηήζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη κε αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ θαζώο θαη
πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο θαη από βεβαηώζεηο γηα ππεξεζία εθεί όπνπ απαηηείηαη πείξα (ηα
πξσηόηππα ζα παξνπζηαζηνύλ όηαλ δεηεζνύλ γηα έιεγρν), ε δε κε πξνζθόκηζή ηνπο ζα
ζπλεπάγεηαη απηόκαηα κε ηελ απόξξηςε ηνπ ππνςεθίνπ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ην εηδηθό έληππν αίηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ην ζρεηηθό Σρέδην Υπεξεζίαο από ηα γξαθεία ηνπ Σπκβνπιίνπ
Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 9, 1010 Λεπθσζία είηε από ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο www.sbn.org.cy.
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