GRANTXPERT
RECRUITMENT DAY
Είσαι νέος/α απόφοιτος Πανεπιστημίου και ψάχνεις για
καλές ευκαιρίες εργοδότησης σε καταξιωμένο
κυπριακό οργανισμό με ηγετικό ρόλο στον τομέα των
συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών;
Τότε μην χάσεις την εκδήλωση “GrantXpert Recruitment
Day” που διοργανώνει η GrantXpert Consulting σε
συνεργασία
με
το
Κέντρο
Σταδιοδρομίας
Πανεπιστημίου Κύπρου!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ημερομηνία: Τρίτη, 12 Απριλίου
Ώρα: 15:00 –17:00
Χώρος: Κτίριο ΧΩΔ02, Αίθουσα 110
Απαραίτητη η προκράτηση της θέσης σας μέσω
email μέχρι τις 8 Απριλίου.
Μαζί με την κράτηση θέσης παρακαλούμε όπως
επισυνάψετε το βιογραφικό σας, στέλνοντας email
στην κα Έλενα Στυλιανού στο admin@grantxpert.eu.
Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις φοιτητών/τριών που
βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους
(προπτυχιακές
και
μεταπτυχιακές
σπουδές,
συμπεριλαμβανομένου φοιτητών/τριών του MBA).
Παρακαλείστε όπως την μέρα της εκδήλωσης φέρετε
μαζί σας το βιογραφικό σας σε έντυπη μορφή.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
την GrantXpert Consulting στο 22669266.
Στείλε σήμερα το βιογραφικό σου και
διεκδίκησε μια θέση εργασίας σε έναν από τους
μεγαλύτερους συμβουλευτικούς οργανισμούς
για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων
στην Κύπρο!

REGISTER NOW!
LIMITED SEAT FOR
200 PERSONS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
GRANTXPERT CONSULTING
Η GrantXpert Consulting είναι κυπριακή
εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, με
ηγετικό
ρόλο
στα
Ευρωπαϊκά
και
συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα
επιχορηγήσεων. Η εταιρία δραστηριοποιείται
στην Κύπρο από τις αρχές του 2009 και μέχρι
σήμερα έχει καταφέρει να συμβάλει στην
εξασφάλιση πέραν των 30 εκατομμυρίων
ευρώ
από
εθνικά
και
Ευρωπαϊκά
προγράμματα εκ μέρους των πελατών της.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει 10’
παρουσίαση της εταιρείας καθώς και των
θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιμες στο
παρόν στάδιο και στη συνέχεια οι
υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με στελέχη της GrantXpert.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
JUNIOR PROJECT
MANAGERS (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

Τα άτομα που θα προσληφθούν στη συγκεκριμένη θέση θα
εργάζονται ως βασικά μέλη της ομάδας υλοποίησης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και θα εκπαιδευτούν εκτενώς
από τους έμπειρους Διαχειριστές Ευρωπαϊκών Έργων της
GrantXpert. Οι κύριες αρμοδιότητες των junior project
managers αφορούν στην ορθή διαχείριση των έργων που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εκ μέρος της εταιρείας και
των πελατών της, τηρώντας τα σχετικά διαγράμματα και
εκτελώντας τις εργασίες που αφορούν το κάθε Ευρωπαϊκό
έργο.
*Για τις συγκεκριμένες θέσεις θα δοθεί προτεραιότητα σε
απόφοιτους στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων/
Οικονομικών, Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Κοινωνικών
Επιστημών,
Ανθρωπιστικών
Επιστημών,
Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Οι proposal writers εμπλέκονται ενεργά στην ετοιμασία
αιτήσεων, οι οποίες ετοιμάζονται από την ομάδα της
GrantXpert εκ μέρους πελατών της εταιρείας. Η άριστη
γνώση της Ελληνικής η/και Αγγλικής γλώσσας είναι
απαραίτητη.
Για τις θέσεις των proposal writers στα Ελληνικά θα δοθεί
προτεραιότητα σε άτομα με πτυχίο ή μεταπτυχιακό στους
τομείς
των
Χρηματοοικονομικών
ή
Λογιστικής,
Οικονομικών,
Διοίκησης
Επιχειρήσεων,
Μάρκετινγκ,
Πληροφορική ή/και άλλους συναφείς κλάδους.
Για τις θέσεις των proposal writers στα Αγγλικά θα
προτιμηθούν άτομα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε θέματα
Διοίκησης
Επιχειρήσεων/Οικονομικά,
Υγείας/Ιατρικής,
Βιολογίας,
Κοινωνικών
Επιστημών,
Ψυχολογίας,
Εκπαίδευσης/Αγωγής Ζωής, Περιβαλλοντικές Σπουδές και
Μηχανικής.
Περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

PROPOSAL WRITERS
(ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

