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Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Σχετικά με το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου:
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ) που εδρεύει στη Λευκωσία, ιδρύθηκε
το 1998 έπειτα από συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τράπεζας
Κύπρου.
Από την ημέρα λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, το Κέντρο έχει καθιερωθεί ως ο κύριος
πάροχος ογκολογικών υπηρεσιών στο νησί, έχοντας εξυπηρετήσει πέραν των 45.000
ασθενών, ενώ εξυπηρετεί πέραν των 2000 ασθενών ετησίως.
Το Κέντρο εργοδοτεί πέραν των 250 εργαζομένων και λειτουργεί με τρείς Κλινικές:
α) Κλινική Παθολογίας Ογκολογίας
β) Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής
γ) Κλινική Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας
Το ΟΚΤΚ αποτελεί το πρώτο νοσηλευτήριο σε Κύπρο και Ελλάδα, που έχει εξασφαλίσει
από τον Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης/Πιστοποίησης την πιστοποίηση CHKS
(Caspe Healthcare Knowledge Systems) την οποία διατηρεί από το 2007. Παράλληλα,
από την ίδια περίοδο διατηρεί και την πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ποιότητας ISO 9001.

Μονάδα Κλινικών Μελετών «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Από το Μάρτιο του 2017, το ίδρυμα Λεβέντη χρηματοδοτεί την ανάπτυξη Μονάδας
Κλινικών Μελετών στο ΟΚΤΚ. Είναι η πρώτη φορά που συντονισμένες και μεθοδικές
προσπάθειες προωθούν την υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοπόρου ιδέας.
Σκοπεύουμε στη διενέργεια πρώιμων κλινικών μελετών, παράλληλα με τη διεξαγωγή
κλινικών μελετών προχωρημένου σταδίου. Οι πρώιμες κλινικές μελέτες δίνουν τη
δυνατότητα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τις συμβατικές θεραπευτικές
επιλογές για τη νόσο τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες θεραπείες που στοχεύουν
επιλεκτικά σε μοριακά μονοπάτια στον καρκίνο. Συνεπώς οι ασθενείς που συμμετέχουν
σε τέτοιες μελέτες έχουν πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από το
εθνικό σύστημα υγείας και ως εκ τούτου αυξάνονται οι θεραπευτικές επιλογές τους.
Επιπρόσθετα, η Μονάδα Κλινικών Δοκιμών συνεχίζει να διευκολύνει τη διεξαγωγή
κλινικών και μεταφραστικών μελετών που διεξάγονται μέσω μεγάλων ευρωπαϊκών
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και
Θεραπείας Καρκίνου (EORTC) και άλλων φορέων.

Ερευνητικό πρόγραμμα «CARDIOCARE»
Αποτελεί ένα πολυεθνικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στα πλαίσια του «HORIZON
2020» που εστιάζει στον ρόλο των διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη διαχείριση
ηλικιωμένων ασθενών με καρδιακή τοξικότητα που προκαλείται από θεραπεία καρκίνου
του μαστού.
Μέσω του προγράμματος αναμένεται να συλλεχθούν και να αναλυθούν δεδομένα
(συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, ψυχολογικών και καρδιακών δεδομένων) με στόχο
τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου για την αποτελεσματική διαστρωμάτωση
κινδύνου και την αποτελεσματική διαχείριση των ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο του
μαστού.
Συνεργάτης Ερευνητής CARDIOCARE
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Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Σχέδιο Υπηρεσίας Συνεργάτη Ερευνητή
Τίτλος Θέσης:

Συνεργάτης Ερευνητής

Υπεύθυνοι έργου:

Συντονίστρια προγράμματος / Συντονίστρια Κλινικών
Μελετών Μονάδας Κλινικών Μελετών

Κατηγορία:

Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένου Χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης:

Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα (1)
έτος

Απολαβές:

Οι ετήσιες ακαθάριστες απολαβές έχουν καθοριστεί στα
€29.949,14 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13)
ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα
και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό.

Τόπος απασχόλησης:

Ογκολογικό
Κύπρος

Κέντρο

Τράπεζας

Κύπρου,

Λευκωσία,

Επισκόπηση εργασίας:
Ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμμετάσχει στις ερευνητικές, κλινικές και
διοικητικές δραστηριότητες του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος Horizon 2020
CARDIOCARE που θα πραγματοποιηθεί στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου,
υπό την ευθύνη της Συντονίστριας του Προγράμματος και σε συνεργασία με τα μέλη της
ερευνητικής ομάδας του Κέντρου, και άλλων επαγγελματιών υγείας.
Θα ευθύνεται για την καθημερινή λειτουργία των δραστηριοτήτων του έργου, τη
διεξαγωγή σχετικής μεταφραστικής έρευνας, ανάλυσης και διάχυσης των
αποτελεσμάτων στα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας.

Καθήκοντα και ευθύνες:
 Να διεξάγει ερευνητική δραστηριότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου
αλλά και άλλων σχετιζόμενων έργων.
 Να συμβάλλει ενεργά στην ομαλή διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών σε
συντονισμό με άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας και επαγγελματίες υγείας.
 Να επεξεργάζεται και αποθηκεύει βιολογικά δείγματα σύμφωνα με τα ισχύοντα
πρωτόκολλα.
 Να χειρίζεται και να συντηρεί τον εξοπλισμό και τα εργαστηριακά όργανα.
 Να αναλύει, να διαχειρίζεται και να κοινοποιεί δεδομένα, διασφαλίζοντας την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων.
 Να συλλέγει κλινικά δεδομένα και να διατηρεί οργανωμένα και ακριβή αρχεία κλινικών
ή/και πειραματικών δεδομένων.
 Να υποστηρίζει την εκπόνηση και κατάθεση ερευνητικών εργασιών και
αποτελεσμάτων.
 Να αναπτύσσει πρωτόκολλα, τεχνικές και διαδικασίες για το τρέχον έργο ή για άλλα
σχετικά έργα.
 Να συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας και σε άλλες
ερευνητικές συναντήσεις που σχετίζονται με το έργο.
 Να αναλαμβάνει κατάλληλα διοικητικά καθήκοντα όπως απαιτείται.
 Να λαμβάνει οποιαδήποτε απαραίτητη εκπαίδευση ή/και ανάπτυξη όπως απαιτείται.
 Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του (των)
έργου(ων).
Συνεργάτης Ερευνητής CARDIOCARE

3

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Προσόντα και δεξιότητες:
Απαιτούμενα προσόντα:
 Κάτοχος πτυχίου Ιατρικής ή Διδακτορικού Τίτλου (PhD) σε κλάδους Επιστημών Ζωής
ή Βιοϊατρικών Επιστημών
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας γλώσσας*
 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
*Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης
της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Επιπρόσθετα προσόντα:
 Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τον καρκίνο ή άλλα κλινικά
πεδία.
 Μεταπτυχιακός Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα σχετικό με τον καρκίνο ή εκπόνηση
της διατριβής σε αντικείμενο σχετικό με τον Καρκίνο.
 Ικανότητα πραγματοποίησης στατιστικών αναλύσεων με τη χρήση στατιστικών
προγραμμάτων.
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
 Ενθουσιασμός, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αφοσίωση.
 Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας
δεδομένων σε όλα τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας.
 Ενδιαφέρον για εκμάθηση νέων εννοιών και τεχνολογιών.
 Προθυμία εργασίας σε ευέλικτο ωράριο όταν το απαιτούν οι συνθήκες εργασίας.
 Οργάνωση-ορθή διαχείριση του χρόνου.

Συνεργάτης Ερευνητής CARDIOCARE
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Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Κριτήρια Επιλογής Συνεργάτη Ερευνητή
Αναγκαία
Απαιτούμενα προσόντα
 Κάτοχος πτυχίου Ιατρικής ή Διδακτορικού Τίτλου (PhD) σε
κλάδους Επιστημών Ζωής ή Βιοϊατρικών Επιστημών
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας

Χ
Χ
Χ

Επιπρόσθετα προσόντα:
 Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τον
καρκίνο ή άλλα κλινικά πεδία
 Μεταπτυχιακός Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα σχετικό με τον
καρκίνο ή εκπόνηση της διατριβής σε αντικείμενο σχετικό με τον
Καρκίνο
 Ικανότητα πραγματοποίησης στατιστικών αναλύσεων με τη
χρήση στατιστικών προγραμμάτων
Γνώσεις:
Πολύ καλή γνώση Microsoft applications (word, power point, excel)
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
 Ενθουσιασμός, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αφοσίωση
 Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της εμπιστευτικότητας και
της ασφάλειας δεδομένων σε όλα τα στάδια διεξαγωγής της
έρευνας
 Ενδιαφέρον για εκμάθηση νέων εννοιών και τεχνολογιών.
 Προθυμία εργασίας σε ευέλικτο ωράριο όταν το απαιτούν οι
συνθήκες της εργασίας
 Οργάνωση-ορθή διαχείριση του χρόνου
Άλλα:
 Κατανόηση της εμπιστευτικότητας που απαιτείται στη
διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών στη
βάση των αρχών του GDPR
 Επιδεικνύει ευγένεια και ευαισθησία στην επικοινωνία με
ασθενείς

Συνεργάτης Ερευνητής CARDIOCARE
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Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
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Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων:
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)
θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος
CARDIOCARE που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Horizon 2020
Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του
ακόλουθου συνδέσμου https://www.bococ.org.cy/el/eykairies-ergodotisis
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται οι
λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Ονόματα και τις διευθύνσεις δύο ατόμων που θα κληθούν να υποβάλουν συστατικές
επιστολές απευθείας στο Κέντρο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σε περίπτωση
που οι υποψήφιοι επιλεγούν σε προφορική συνέντευξη.

Εγκυρότητα αιτήσεων:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί μια αίτηση έγκυρη, είναι η συμπερίληψη όλων
των απαιτούμενων πιστοποιητικών, όπως αυτά καθορίζονται στα κριτήρια επιλογής
της θέσης.
Σημείωση:
Οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών, πιστοποιητικό, επαγγελματικό προσόν ή άλλη
πιστοποίηση αναγράφεται στο βιογραφικό του/της υποψήφιου/φιας θα πρέπει να
συνοδεύεται από το αντίστοιχο αντίγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρείται ότι η
κατοχή του δεν υφίσταται.
Εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ΔΕΝ θα γίνει αποδεκτή και θα καθιστά την αίτηση
άκυρη.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων:
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν στη βάση των κριτηρίων επιλογής και οι
επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Σημειώσεις:
1. Προσωπικά Δεδομένα –Υποβολή αίτησης για πρόσληψη:
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου με βάση τις πρόνοιες του Περί Προστασίας
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2016/679 και της εθνικής νομοθεσίας Ν.125(Ι)/2018,
έχει υποχρέωση και ευθύνη να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα
υποβάλλεται θα τύχουν νόμιμης επεξεργασίας σύμφωνα με το πιο πάνω Κανονισμό.
Το Κέντρο διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχετε, κατ’
αίτηση σας με σκοπό την πιθανή σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το ισχύον νομικό
πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Κέντρου.
Τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν/καταστραφούν από το Κέντρο εντός έξι μηνών από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.
2. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και επεξεργασίας.

Επικοινωνία:
Επισημαίνεται ότι, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, η επικοινωνία θα συνεχίσει να
διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, καλείστε όπως ελέγχετε τακτικά το
ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, για αποφυγή απώλειας σημαντικών μηνυμάτων.
Συνεργάτης Ερευνητής CARDIOCARE
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Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Το Ογκολογικό Κέντρο ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση
υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή/και
αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του
υποψηφίου (π.χ. διαφοροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, μη έλεγχος όλων των
φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιλαμβανομένων spam, trash,
κ.ά.).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από την Συντονίστρια
του Προγράμματος Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου τηλ. +35722847411 ή/και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση anastasia.constantinidou@bococ.org.cy

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30η Ιανουαρίου 2022
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