ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ- ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΡΙΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ)
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για απασχόληση ενός (1)
Δημοσιογράφου με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου για περίοδο έξι (6) μηνών, (Μισθωτός
Συνεργάτης Ορισμένου Χρόνου), με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους έξι (6) μήνες. Θα
εκτελεί καθήκοντα Ανταποκριτή Λάρνακας και ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου στη
θέση Βοηθού Συντάκτη (Κλ. Α4, Α7).
Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική
βαθμίδα της κλίμακας Α4 μειωμένο κατά 10% βάσει των μέτρων εξυγίανσης των
Δημόσιων Οικονομικών, ήτοι μικτός μισθός: 1270,92 Ευρώ.
Το ωράριο απασχόλησης θα καθορίζεται από το Διευθυντή Ειδήσεων και Επικαίρων
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (περιλαμβάνονται Σαββατοκυρίακα και αργίες).
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Παρακολουθεί την τοπική επικαιρότητα, αναζητά και συγκεντρώνει
ειδησεογραφικό
υλικό,
αξιολογεί
το
υλικό
αυτό
και
συντάσσει
ειδήσεις/ανταποκρίσεις.
2. Μεταφράζει ειδήσεις από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική γλώσσα.
3. Παρουσιάζει και εκφωνεί ρεπορτάζ για την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο και
παρέχει ζωντανές τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές ανταποκρίσεις στα δελτία ειδήσεων
και τις επικαιρικές εκπομπές του ΡΙΚ και ετοιμάζει ειδήσεις για το Διαδίκτυο.
4. Βοηθά στη δημοσιογραφική έρευνα γεγονότων και θεμάτων ή/και αναλαμβάνει
τέτοια έρευνα και συμμετέχει στην κάλυψη γεγονότων ή/και καλύπτει γεγονότα
από τα Δελτία Ειδήσεων και τα Επίκαιρα Προγράμματα με ρεπορτάζ,
ανταποκρίσεις, συνεντεύξεις και κείμενα.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.
6. Το άτομο που θα επιλεγεί θα συνεργάζεται με τη Δημοσιογράφο/Ανταποκρίτρια
που διαθέτει το ΡΙΚ στην Αμμόχωστο, ούτως ώστε να καλύπτει και θέματα της
επαρχίας Αμμοχώστου, όταν η εκεί ανταποκρίτρια απουσιάζει ή έχει φόρτο

εργασίας. Θα συνεργάζεται, επίσης, με τους τοπικούς κινηματογραφιστές του
Ιδρύματος.
Σημειώσεις:
1. Είναι δυνατό να ανατίθεται στο Δημοσιογράφο/ Ανταποκριτή απλή μορφή
μοντάζ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος σε ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Δημοσιογραφία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές
Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at Law), Φιλολογία, Οικονομικά.
ή
Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Δημοσιογραφίας / Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Σημειώσεις:
*Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Δημοσιογραφίας / Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σημαίνει
δίπλωμα που αποκτάται μετά από διετή τουλάχιστο κύκλο σπουδών.
**Συνδυασμός του Πανεπιστημιακού προσόντος που αναφέρεται πιο πάνω και
μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Τίτλου σε ένα από τα αναφερόμενα πιο πάνω θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών αποτελεί πλεονέκτημα.
2.Καλή ενημέρωση για την τοπική επικαιρότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα των
επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου η οποία θα κριθεί σε πρακτική δοκιμασία ενώπιον
της Συμβουλευτικής Τριμελούς Επιτροπής.
3.Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
4.Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
5.Ακεραιότητα χαρακτήρα, δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.

6.Ικανότητα για εκφώνηση και παρουσίαση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων η οποία θα κριθεί σε πρακτική δοκιμασία ενώπιον της Συμβουλευτικής
Τριμελούς Επιτροπής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ

Ακαδημαϊκά Προσόντα:
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος (Δημοσιογραφία + Μ.Μ.Ε)

4

Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του
Barrister at Law), Φιλολογία, Οικονομικά.

3

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Δημοσιογραφίας + Μ.Μ.Ε)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε άλλους κλάδους σπουδών (Κοινωνικές Επιστήμες,
Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά, Φιλολογία, Οικονομικά)
Δίπλωμα Δημοσιογραφίας

2
1
2

Δημοσιογραφική πείρα: (ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑ 10 ΜΟΡΙΑ)
Πείρα σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό

Πείρα σε εφημερίδα ή άλλο έντυπο Μ.Μ.Ε ή ιστοσελίδα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1
για
έτη
1
για
έτη

μόριο
κάθε 2
μόριο
κάθε 4

ΜΟΡΙΑ

Πλεονεκτήματα:
2
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας πέραν της Αγγλικής
Γνώση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού μοντάζ

2
μόρια
για κάθε
γλώσσα
3

Προφορική εξέταση:
Καλή ενημέρωση για την τοπική επικαιρότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα
των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου

4

Ικανότητα για εκφώνηση και παρουσίαση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων

4

Σημείωση:
*Σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνεται κατάταξη βάσει του συνολικού βαθμού
απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται
ισοψηφία, θα γίνει κλήρωση για επιλογή των υποψηφίων. Σε περίπτωση όπου, δεν είναι
δυνατή η κατάταξη με βάση τον βαθμό απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης για την
κατάταξη των υποψηφίων, θα γίνει απευθείας κλήρωση για την επιλογή των
υποψηφίων.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) Οι αιτητές/τριες πρέπει:
(α) να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι
Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
(γ) να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα
σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
(δ) να μην έχουν απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες τους στο παρελθόν
από το Ρ.Ι.Κ. ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για
πειθαρχικό αδίκημα.
2) Να διαμένουν στην πόλη ή επαρχία Λάρνακας.
3) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες
μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και
Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών
γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ
www.riknews.com.cy και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και
Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά,
Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397

4)
5)

6)
7)

Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση «Δημοσιογράφου – Ανταποκριτή
Λάρνακας και Ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου στο Τμήμα Ειδήσεων και
Επικαίρων του ΡΙΚ» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω
τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22-314050), andreas.iosif@cybc.com.cy,
όχι αργότερα από την 18/9/2019.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης θα κληθούν σε
προφορική εξέταση ενώπιον της Συμβουλευτικής Τριμελούς Επιτροπής.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των
πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που
προνοούνται ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου
απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν
υπόψη.
Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση
απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών.
Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης η 15η Οκτωβρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Προσωπικού και Διοίκησης, τηλ: 22-862347.

