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Το Terra Cypria - το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, αναζητά συνεργάτη για τη θέση 

του Λειτουργού Κλιματικής Πολιτικής.  

Ώρες Εργασίας Πλήρης Απασχόληση - 37,5 ώρες τη βδομάδα

Εργοδότης Terra Cypria - το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος

Χώρος Εργασίας Λεμεσός

Περίοδος Απασχόλησης 1 χρόνος με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο

Δοκιμαστική Περίοδος 6 μήνες

Μισθός €1600 Μεικτός

Έναρξη Εργασίας Άμεσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

Ο/Η Λειτουργός Κλιματικής Πολιτικής θα είναι υπεύθυνος/η στην υλοποίηση του έργου «Άσκηση πίεσης 

για υλοποίηση φιλόδοξων κλιματικών δράσεων στην Κύπρο». Το έργο περιλαμβάνει δράσεις προώθησης 

θέσεων του Ιδρύματος στα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Λειτουργός Κλιματικής Αλλαγής
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Κύρια καθήκοντα

 Έρευνα και συγγραφή εκθέσεων αξιολόγησης κλιματικών πολιτικών του κράτους

 Συγγραφή θέσεων για το Ίδρυμα και συμμετοχή σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 

 Προετοιμασία και διεκπεραίωση συναντήσεων με πολιτικούς και τεχνοκράτες

 Δικτύωση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Οργάνωση και διεκπεραίωση σεμιναρίων για ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και 

εξειδικευμένων ομάδων

 Προώθηση θέσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

Απαραίτητα προσόντα:

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Γνώση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Νομοθεσιών σε θέματα κλιματικής αλλαγής

 Άριστη γνώση σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και στα αγγλικά

 Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα

 Πολύ καλή ικανότητα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας με άλλα άτομα ή ομάδες

 Στρατηγική σκέψη, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και αποτελεσματικής εργασίας υπό 

πιεστικά χρονοδιαγράμματα

 Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επιπρόσθετα προσόντα που θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης εργασία

 Γνώση Περιβαλλοντικού δικαίου ή/και Περιβαλλοντικών Οικονομικών

 Μεταπτυχιακό σε Περιβαλλοντικές Σπουδές/ Περιβαλλοντική Πολιτική ή Πολιτικές, Νομικές ή 

Οικονομικές Επιστήμες 

 Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων

 Προηγούμενη εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων.
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Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το πλήρες βιογραφικό σας σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο 

info@terracypria.org σημειώνοντας ως θέμα ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, 

μέχρι τις 10/10/2022.

Σχετικά με τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

terracypria.org

“Advocating for an ambitious 
climate action agenda in Cyprus”


