Σμήμα Βιολογικών Επιςτημών (Πανεπιςτήμιο Κφπρου)
Κενή Θζςη Μεταδιδακτορικοφ Ερευνητή ςτο Εργαςτήριο Κυτταρικήσ και
Αναπτυξιακήσ Βιολογίασ
Το Εργαςτιριο Κυτταρικισ και Αναπτυξιακισ Βιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου
(http://xeno.biol.ucy.ac.cy/ ) δζχεται αιτιςεισ από υψθλά καταρτιςμζνουσ μεταδιδακτορικοφσ
ερευνθτζσ για να εργαςτοφν ςε ζνα καινοτόμο και πολλά υποςχόμενο πρόγραμμα
χρθματοδοτοφμενο από το Ίδρυμα Προϊκθςθσ Ζρευνασ. Ο υποψιφιοσ ερευνθτισ κα είναι
μζλοσ μιασ ομάδασ που ζχει ωσ ςκοπό τθν εγκακίδρυςθ τθσ πρϊτθσ μονάδασ super resolution
microscopy ςτθν Κφπρο και τθ διερεφνθςθ ερωτθμάτων που ςχετίηονται με το πϊσ τα κφτταρα
διαιςκάνονται(;) και αντιδροφν ςε μθχανικά ερεκίςματα. Για τθν εν λόγω ζρευνα κα
χρθςιμοποιθκοφν τεχνικζσ και εξοπλιςμόσ αιχμισ, τόςο in vitro όςο και in vivo. Απϊτεροσ
ςκοπόσ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ κα είναι θ αξιοποίθςθ των ευρθμάτων-αποτελεςμάτων
ςε βιοϊατρικζσ εφαρμογζσ, ςτθν αναγεννθςιακι ιατρικι κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ νζων
κεραπευτικϊν προςεγγίςεων ενάντια ςτον καρκίνο και τα μεταςτατικά φαινόμενα που αυτόσ
επιφζρει. Ο μεταδιδακτορικόσ ςυνεργάτθσ κα είναι επίςθσ υπεφκυνοσ για τθν επίβλεψθ
διδακτορικϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, μαηί με τον
Υπεφκυνο Kακθγθτι Δρ. Πάρθ Σκουρίδθ.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
•
Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν (PhD) ςτθν Κυτταρικι ι Μοριακι Βιολογία ι ςχετικό
πεδίο
•

Άριςτθ ακαδθμαϊκι πορεία

•
Προθγοφμενθ εργαςτθριακι εμπειρία και γνϊςθ βαςικϊν τεχνικϊν μοριακισ και
κυτταρικισ βιολογίασ
•
Φιλοδοξία, ενκουςιαςμό και κίνθτρο, με ενδιαφζρον για μία μακροπρόκεςμθ καριζρα
ςτθν ζρευνα
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΉΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τα ακόλουκα ςτθν αγγλικι γλϊςςα:
•
Συνοδευτικι επιςτολι (cover letter), θ οποία να περιγράφει τουσ λόγουσ για τουσ
οποίουσ ο ενδιαφερόμενοσ πλθροί τα κριτιρια επιλογισ κακϊσ και τα κίνθτρα του
•
Βιογραφικό ςθμείωμα που να ςυμπεριλαμβάνει περιγραφι προθγοφμενθσ ερευνθτικισ
εμπειρίασ

•
Ονόματα και ςτοιχεία επικοινωνίασ δφο (2) τουλάχιςτον ατόμων από τα οποία μποροφν
να ηθτθκοφν ςυςτατικζσ επιςτολζσ
Οι ενδιαφερόμενοι που κα επιλεγοφν με βάςθ τα παραπάνω, κα κλθκοφν ςε προςωπικι
ςυνζντευξθ.
ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ
Η κζςθ κα χρθματοδοτθκεί μζςω του προγράμματοσ INFRASTRUCTURE/1216/0060 ξεκινϊντασ
αρχικά με μονοετζσ ςυμβόλαιο το οποίο κα ανανεϊνεται ετθςίωσ για 3 χρόνια. Οι μθνιαίεσ
ακακάριςτεσ απολαβζσ κα κυμανκοφν μεταξφ €2,200-€2,700, ανάλογα με τα προςόντα και τθν
εμπειρία του υποψθφίου. Ειςφορζσ εργαηομζνου-εργοδότθ κα αποκόπτονται από το
παραπάνω ποςό. Το πακζτο παροχϊν δεν περιλαμβάνει καταβολι 13ου μιςκοφ ι κάλυψθ
ιατρικισ αςφάλειασ, αλλά ο υποψιφιοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο ςχζδιο υγείασ του
Πανεπιςτθμίου Κφπρου αν το επικυμεί.
Οι αιτιςεισ κα πρζπει να αποςταλοφν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ skourip@ucy.ac.cy το
αργότερο μζχρι τισ 5 Φεβρουαρίου 2019 με τίτλο “Postdoc position-MRU-2019”.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποτακοφν ςτον υπεφκυνο του
ερευνθτικοφ προγράμματοσ, Κακ. Πάρθ Σκουρίδθ ςτο τθλζφωνο: +357 22892895 ι ςτο
θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): skourip@ucy.ac.cy
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Εργαςτιριο Κυτταρικισ και Αναπτυξιακισ Βιολογίασ του
Πανεπιςτθμίου Κφπρου του Δρ. Πάρθ Σκουρίδθ είναι διακζςιμεσ και ςτθν ιςτοςελίδα του
Εργαςτθρίου: http://xeno.biol.ucy.ac.cy/

