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NEA ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

Η Marine & Environmental Research (MER) Lab  

Η Marine & Environmental Research (MER) Lab ιδρύθηκε το 2008, με έδρα τη Λεμεσό (Κύπρος) και 

δραστηριοποιείται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η MER διεξάγει έρευνα και προσφέρει υψηλής 

ποιότητας και ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες, κυρίως στους τομείς της θαλάσσιας οικολογίας, 

της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας. 

Τα τελευταία 10 χρόνια, υλοποιήσαμε με επιτυχία πολλά έργα και ερευνητικά προγράμματα σχετικά 

με το θαλάσσιο περιβάλλον και αναδειχθήκαμε ως ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους 

ερευνητικούς φορείς του νησιού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του πάθους, της αφοσίωσης και της 

δέσμευσής μας για την αριστεία και την αξιοπιστία. 

Τι ψάχνουμε 

Ψάχνουμε υποψήφιους με πάθος για το περιβάλλον και αυτό που κάνουν, ικανά να εργαστούν τόσο 

ομαδικά όσο και ανεξάρτητα, τα οποία αναζητούν ευκαιρίες για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν υπό 

πίεση.  

Ακαδημαϊκά και πρόσθετα προσόντα  

Απαραίτητο προσόν η κατοχή πτυχίου και μεταπτυχιακού στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες αλλά 

προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με εμπειρία ή πτυχίο σε θαλάσσιες θεματικές όπως Θαλάσσια 

Βιολογία, Διαχείριση (Θαλάσσιου) Περιβάλλοντος, Θαλάσσιες Επιστήμες, Ωκεανογραφία κλπ.  

Επιπρόσθετα προσόντα που πρέπει να κατέχει ο/η ενδιαφερόμενος/η:  

− 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 και σε συναφή λογισμικά του κλάδου (π.χ. R, 

Python, QGIS).  

− Εμπειρία σε αυτόνομη κατάδυση θα θεωρεί ως επιπρόσθετο προσόν.   
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Χρονικό διάστημα 

Η θέση αυτή προκαθορίζεται για δοκιμαστικό διάστημα ενός έτους με πιθανότητα ανανέωσης ακόμη 

ενός.  

Υποβολή ενδιαφέροντος 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές να στείλουν το 

βιογραφικό τους στο info@merresearch.com επισυνάπτοντας συνοδευτική επιστολή (στην Αγγλική 

γλώσσα και μέχρι 500 λέξεις) 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.  

Προθεσμία υποβολής έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023. Εφόσον βρεθεί άτομο το οποίο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις, η θέση δύναται να καλυφτεί πριν την προθεσμία.  

Για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο +357 99527679. 
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