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JOB POSTING 

______________________________________________________________________ 

Title of Position: Special teaching staff of Real Estate Economics, Real Estate Investment, 

Urban & Regional Economics, Real Estate Finance, Econometrics 

 

Neapolis University Pafos 

2 Danais Avenue, 

Paphos 8042 

 

 

Neapolis University Pafos (NUP) is one of the leading private universities in Cyprus, with 

students from all around the world. It is a vibrant academic institution focusing on high-quality 

education and research that aims to provide top educational services to the Cypriot region and 

beyond. 

 

Job Description: 

Subject: Real Estate Economics, Real Estate Investment, Urban & Regional Economics, Real 

Estate Finance, Econometrics 

 

Duties: 

Teaching duties: Teaching support on real estate courses and tutorials. 

Administrative duties: The candidate will support the real estate department based on 

University policies. 

 

Requirements and Qualifications: 

Education: University degree in Real Estate / property-related field. Ideally, the candidate will 

be in a position to begin a PhD in Real Estate Economics or Investment or Finance related 

subjects. 

Work experience: At least 5 years of working experience in the Real Estate sector. 

Language: Strong communication skills in Greek and English are required. 

Other Skills: 

• Solid real estate market analytics and database skills. 

• The candidate must be proficient with MS Excel, and statistical models. 

• Authorship in peer-reviewed journal publications related to Real Estate or the ability to write 

academic research reports will be considered an asset. 
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• Evidence of teaching competency at the undergraduate or graduate levels as demonstrated by 

past teaching records and evaluations. 

 

Salary and benefits: 

The salary will be analogous to any prior record and experience. A generous budget for 

conference attendance, research support and access to scientific databases is available. 

 

How To Apply:  

Please submit your application, stating “Special teaching staff in Real Estate” in the subject line 

with a copy of your CV to hrd@nup.ac.cy   

 

Please note that all applications will be treated with the strictest confidentiality.   

 

CLOSING DATE: 30/11/2022 

 

 

Keywords: Real Estate Economics, Real Estate Investment, Urban & Regional Economics, Real 

Estate Finance, Econometrics 
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ΠΡΌΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

______________________________________________________________________ 

 

Τίτλος Θέσης: Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Οικονομικών Ακινήτων, Επενδύσεων σε 

Ακίνητη Περιουσία, Αστικών & Περιφερειακών Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών 

Ακινήτων, Οικονομετρίας 

 

 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος 

Λεωφ, Δανάης 2 

Πάφος 8042 

 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (NUP) είναι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια 

της Κύπρου, με φοιτητές από όλο τον κόσμο. Είναι ένα ζωντανό ακαδημαϊκό ίδρυμα που 

επικεντρώνεται στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα και στοχεύει στην παροχή 

κορυφαίων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή της Κύπρου και όχι μόνο. 

 

Περιγραφή Εργασίας: 

 

Αντικείμενο: Οικονομικά Ακινήτων & Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία, Αστικά & 

Περιφερειακά Οικονομικά, Χρηματοδότηση Ακινήτων, Οικονομετρία 

 

Καθήκοντα: 

Καθήκοντα διδασκαλίας: Διδακτική υποστήριξη σε μαθήματα και σεμινάρια ακίνητης 

περιουσίας. 

Διοικητικά καθήκοντα: Ο υποψήφιος θα υποστηρίξει το τμήμα ακινήτων με βάση τις πολιτικές 

του Πανεπιστημίου. 

 

Απαιτήσεις και Προσόντα: 

Εκπαίδευση: Πτυχίο Ακινήτων / Ακίνητα. Ιδανικά, ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να ξεκινήσει 

διδακτορικό σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομία ακινήτων ή τις επενδύσεις ή τα 

χρηματοοικονομικά. 

Εργασιακή εμπειρία: Τουλάχιστον 5 έτη εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του Real Estate. 

Γλώσσα: Απαιτούνται ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

Άλλες Δεξιότητες: 

• Στερεές αναλύσεις αγοράς ακινήτων και δεξιότητες βάσης δεδομένων. 
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• Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει καλά το MS Excel, και τα στατιστικά μοντέλα. 

• Η συγγραφή σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές που σχετίζονται με το Real Estate ή η 

ικανότητα σύνταξης εκθέσεων ακαδημαϊκών ερευνών θα θεωρείται πλεονέκτημα. 

• Αποδεικτικά στοιχεία διδακτικής ικανότητας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως 

αποδεικνύεται από προηγούμενα διδακτικά αρχεία και αξιολογήσεις. 

 

Μισθός και παροχές: Ο μισθός θα είναι ανάλογος με τυχόν προηγούμενη προϋπηρεσία και 

εμπειρία. Διατίθεται γενναιόδωρος προϋπολογισμός για τη συμμετοχή σε συνέδρια, την 

υποστήριξη της έρευνας και την πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων. 

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:  

Παρακαλείσθε να υποβάλετε την αίτησή σας, αναφέροντας στο θέμα την ένδειξη "Ειδικό 

διδακτικό προσωπικό στο Real Estate" μαζί με αντίγραφο του βιογραφικού σας σημειώματος 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@nup.ac.cy   

 

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/11/2022 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομικών Ακινήτων, Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Αστικών & 

Περιφερειακών Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών Ακινήτων, Οικονομετρίας 
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