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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Θέση Γραφέα (επιτόπιο προσωπικό) στο Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας στο Αμβούργο 
 
Υπάρχει ανάγκη για πλήρωση (1) μίας θέσης Γραφέα ( επιτόπιο προσωπικό) στο Γενικό 
Προξενείο της Δημοκρατίας στο Αμβούργο από 03.01.2022. 
 
1. Καθήκοντα: 
 

α) Εκτελεί προξενικά, λογιστικά και γενικά γραφειακά καθήκοντα. 
β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου και λογιστηρίου. 
γ) Δακτυλογραφεί κείμενα στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα. 
δ)   Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και 

πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο 
χρειάζεται. 

ε)   Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός 
γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Γραφείου. 

στ)   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα  της/του ανατεθούν. 
 
2. Απαιτούμενα Προσόντα: 
 

α)    Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με βαθμολογία               
τουλάχιστο «Λίαν Καλώς» (ή το αντίστοιχο σε περίπτωση φοίτησης στην Γερμανία 
ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα ). 

β)   Πολύ καλή  γνώση της ελληνικής, γερμανικής  και της αγγλικής γλώσσας. 
γ)    Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων Microsoft 

Office. 
δ) Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
ε)    Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
Πλεονεκτήματα: 
 
α) Γνώσεις λογιστικής. 
β) Προηγούμενη πείρα σε ναυτιλιακή εταιρεία. 
 
 

           Επιπρόσθετο Προσόν: 
 
       α)  Πανεπιστημιακό  Πτυχίο σε οποιοδήποτε θέμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
 
 
3. Αιτήσεις-Ημερομηνίες και προθεσμίες 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς με συστημένη 
επιστολή ή αυτοπροσώπως στη κάτωθι διεύθυνση και να συμπεριλάβουν το Βιογραφικό τους 
Σημείωμα και τα αντίγραφα των σχετικών Πιστοποιητικών/Αποδεικτικών, συνοδευόμενα από 
επιστολή υποβολής ενδιαφέροντος και συστάσεις/συστατικές επιστολές για την εν λόγω θέση: 
 



 

 

Consulate General of the Republic of Cyprus, 
Rothenbaumschaussee 3, 2nd Floor, 

D – 20148 Hamburg, Germany. 
 
Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι/ες (που ικανοποιούν τα προσόντα) θα κληθούν σε συνέντευξη. 
 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η  19.11.2021 και ώρα 14.00. 
 
Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 
 
4. Όροι Απασχόλησης – Ωφελήματα 
 
Η θέση θα είναι στη βάση της Κλίμακας 6 η οποία ξεκινά με €2.550. Ο κάτοχος της θέσης θα 
τοποθετηθεί στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας και θα λαμβάνει ετήσιες προσαυξήσεις, ύψους 
€65,00 με ημερομηνία προσαύξησης την ημερομηνία πρόσληψης του.  
 
Η απασχόληση θα γίνεται με ειδική σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, για αρχική περίοδο ενός έτους (6 
μήνες δοκιμαστική περίοδος) με δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος.  Δεν δίνονται  οποιαδήποτε 
επιπρόσθετα ωφελήματα πέραν αυτών που προνοούν οι Διατάξεις για την απασχόληση και τους 
όρους υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού σε Διπλωματικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
5. Πληροφορίες 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο +49 40 410 7497  ή 

στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας:  http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/embassy berlin.nsf 
 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/embassy%20berlin.nsf

