ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Η εταιρεία μας αναζητάει ερευνητή/τρια που θα βοηθήσει στην υλοποίηση έργων και
προγραμμάτων που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον.
Απαιτούμενο προσόν η κατοχή πτυχίου στη Θαλάσσια Βιολογία ή σε συναφή αντικείμενο, π.χ.
Διαχείριση (Θαλάσσιου) Περιβάλλοντος, Θαλάσσιες Επιστήμες κλπ. Μας ενδιαφέρουν άτομα που
κατέχουν μεταπτυχιακό στο αντικείμενο ή έχουν στόχους να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους
μόρφωση και προσωπική εξέλιξη στον τομέα. Νεαροί, φρέσκοι και άριστοι επιστήμονες οι οποίοι
επιθυμούν να ενταχθούν σε ομάδα ερευνητών και να εξελιχθούν μέσα σε αυτή αποτελώντας
σταδιακά σημαντικό μέλος της ομάδας.
Προσόντα που πρέπει να κατέχει ο/η ενδιαφερόμενος/η:
−

Πάθος και αγάπη για το αντικείμενο.

−

Ακεραιότητα χαρακτήρα και κοινωνικότητα.

−

Ικανότητα να δουλεύει ανεξάρτητα σε ατομικό επίπεδο αλλά και να αποτελεί ένα θετικό,
ενθουσιώδες και αξιόπιστο βοηθητικό μέλος της ερευνητικής ομάδας.

−

Αγωνιστικό πνεύμα, ικανό να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες πεδίου και να παίρνει
πρωτοβουλίες και αυτοσχεδιάζει αν χρειάζεται.

−

Διακατέχει καλές δεξιότητες στη συγγραφή εκθέσεων και παραδοτέων υψηλής ποιότητας,
στη διερεύνηση μέσω επιστημονικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στην κριτική σκέψη, στη
στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων και ετοιμασία χαρτών και γραφημάτων, στην
ορθολογική και τεκμηριωμένη συζήτηση.

−

Να είναι καλά οργανωμένο άτομο και να μπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικά καθήκοντα και
προγράμματα.

−

Να μιλάει και να γράφει άριστα την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

−

Να έχει πολύ καλές γνώσεις πληροφορικής, σε συναφή λογισμικά του κλάδου, αλλά και της
Office.

Η θέση αυτή προκαθορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους με πιθανότητα ανανέωσης.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές να στείλουν το
βιογραφικό τους στο info@merresearch.com επισυνάπτοντας συνοδευτική επιστολή όπου θα
δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση εργασίας, θα παρουσιάζουν τον εαυτό τους καθώς και
τους λόγους που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα της MER.
Παρακαλούμε του ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου
2022. Εάν βρεθεί άτομο το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις, η θέση θα συμπληρωθεί πριν την
προθεσμία οπότε καλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους το
συντομότερο δυνατόν.
Για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο +357 99527679.
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