
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση 
μιας θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (Postdoctoral Researcher) για απασχόληση στα πλαίσια 
του ερευνητικού προγράμματος «Development of the Integrated Parallel Cyprus Coastal Ocean 
Forecasting System» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο και η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 12 μήνες. Οι 
μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα είναι €3000. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές 
του εργοδότη και του εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και 
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Καθήκοντα και ευθύνες
 Ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων και αλγορίθμων γράφων σε προβλήματα 

υπολογιστικής ρευστοδυναμικής
 Παραλληλοποίηση υφιστάμενων αριθμητικών αλγορίθμων και αλγορίθμων γράφων

Απαιτούμενα προσόντα
 Διδακτορικό σε Επιστήμη Υπολογιστών ή Υπολογιστικά Μαθηματικά ή Μηχανική (πριν από την 

22η Ιουλίου 2011)
 Γνώσεις σε Παράλληλο Προγραμματισμό ή Επιστημονικούς Υπολογισμούς, ή Αλγόριθμους, ή 

Θεωρία Γράφων, ή Αριθμητική Ανάλυση, ή Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
 Σημαντική εμπειρία προγραμματισμού υπολογιστών (γλώσσες FORTRAN και C)
 Ανάπτυξη παράλληλων προγραμμάτων (σε MPI και OpenMP)
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε δύο αντίτυπα
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στην οποία να φαίνεται η 

ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα
2. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των 

μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες)
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Ονόματα δύο ατόμων από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου–Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη 
(Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 
2011 και ώρα 14:00 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη 
ταχυδρομική σφραγίδα. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμες νοουμένου ότι θα φθάσουν στην 
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα 
φακέλου πριν από τις 22.7.2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον συντονιστή του 
ερευνητικού προγράμματος Καθ. Γιώργο Γεωργίου, τηλ.: 22892612 ή Email: georgios@ucy.ac.cy
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