
Διεύθυνση Γραφείου: Στασίνου 29, 2003 Στρόβολος Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ.26595,1640 Λευκωσία 
cytrass@cytanet.com.cy,  T. 00 357 22 379001 
 
 
 

 

Ο Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου σύμφωνα με το "σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη 
ατόμων με χρόνιες παθήσεις", δέχεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 αιτήσεις  για εργοδότηση ενός ατόμου 
και για περίοδο 12 -24 μηνών  για Γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου ο οποίος εδράζεται στη 
Λευκωσία. 
 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

• Εκτελεί γενικά γραφειακά και απλά  λογιστικά καθήκοντα. 
• Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου. 
• Δακτυλογραφεί  στην Ελληνική γλώσσα. 
• Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και 

προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων. 
• Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό. 
• Συμβάλλει στην υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
• Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 
• Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, σχετικά με τις αρμοδιότητες και 

δραστηριότητες του Συνδέσμου. 
• Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συνδέσμου οι οποίες είναι 1-2 φορές/μήνα και  

προβαίνει στη τήρηση των  Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Συνδέσμου. 
• Είσπραξη συνεισφορών για το Σύνδεσμο σε διάφορες τελετές. 
• Επικοινωνία / ενημέρωση ασθενών, μερών με τα οποία ο Σύνδεσμος έχει επικοινωνία. 
• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Πληροί τα κριτήρια του σχεδίου παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων χρόνιες παθήσεις/ με 
αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας.  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/BD9CDD9FE8DA4ED7C22583FC00289773?OpenDocument 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με απολυτήριο 15 η ψηλότερο. 
 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας  
 

• Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού επεξεργαστή κειμένων, κατά προτίμηση  στη  Microsoft Word 
(Windows). 

 
• Ικανότητα χρήσης του Διαδικτύου. 

 
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, 

πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 

• Κατέχει άδεια οδήγησης και να διαθέτει δικό του/της όχημα για εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Νοείται ότι σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικού οχήματος, θα καταβάλλονται οδοιπορικά βάσει των 

τιμών που καταβάλλονται στη Δημόσια Υπηρεσία. 

 

Ωράριο Εργασίας 

 

Οκτώ ώρες καθημερινά  ( Δευτέρα-Παρασκευή) οι οποίες θα συμφωνηθούν μεταξύ του εργοδότη και 

του εργοδοτούμενου. 

 

Οι αιτήσεις να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cytrass@cytanet.com.cy 

 

Για περεταίρω πληροφορίες, τηλ. 22379001,  
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