ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή θέση Λειτουργού Αλιείας.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο info@anetel.com μέχρι την Παρασκευή, 17
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.
Καθήκοντα και ευθύνες:
1. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα που
αφορούν τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών των επαρχιών
Λάρνακας – Αμμοχώστου.
2. Βοηθά στη διεξαγωγή έρευνας ή διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με άλλους
λειτουργούς της Αναπτυξιακής και αναλαμβάνει ή συμμετέχει στη συγγραφή των
σχετικών εκθέσεων.
3. Αναλαμβάνει την οργάνωση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
τοπικού πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Στρατηγικής καθώς και
ετοιμασία δημοσιευμάτων για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της
Στρατηγικής.
4. Εφαρμόζει, αξιολογεί και παρακολουθεί την εφαρμογή της Στρατηγική Τοπικής
Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών των επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Απαιτούμενα προσόντα:
6. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
α. Θαλάσσια Βιολογία
β. Αλιευτική Βιολογία
γ. Ωκεανογραφία
δ. Βιολογία
ε. Υδροβιολογία
στ. Ιχθυολογία
ζ. Ιχθυοκαλλιέργεια
ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Επιστήμες
7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
8. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
9. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
10. Άδεια οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους.
11. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ενός ακαδημαϊκού έτους σε θέματα που αναφέρονται
στην παράγραφο 6 θα αποτελεί πλεονέκτημα
12. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα και να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών
προσόντων και άλλων συναφών προσόντων. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά θα παρουσιαστούν
όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει με προσωπικές συνεντεύξεις. Στον υποψήφιο που θα
επιλεγεί θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ,
Αγ. Λαζάρου 2Β, 7040, Ορόκλινη.
Τηλέφωνο: 24815280
Φαξ: 24636817
email: info@anetel.com

