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Όμιλος Εταιρειών 

 

Ο Όμιλος εταιρειών Cyfield, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους Ομίλους του 

κατασκευαστικού τομέα στην Κύπρο, καλύπτοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Μέσα από τη συνδυασμένη δράση των εταιρειών του Ομίλου στους τομείς των Κατασκευών, 

Ανάπτυξης Γης, Παραγωγής Πρώτων Υλών και Ενέργειας, ο Όμιλος έχει αποκτήσει τεράστια 

δυναμική, δημιουργώντας ταυτόχρονα την προοπτική για επέκταση των εργασιών του.     

 

Κενή θέση Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας 

 

Αναζητούμε για άμεση πρόσληψη Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κυρίως για τα τεχνικά έργα 

που εκτελεί ο Όμιλος Cyfield σε Παγκύπρια κλίμακα.  

  

Κυριότερες Ευθύνες   

• Μελετά, αναπροσαρμόζει και επιτηρεί την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

των έργων και διασφαλίζει ότι αυτό τηρείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

• Διασφαλίζει ότι τηρούνται επαρκώς οι Κανονισμοί Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος 

Εργοταξίου 

• Αναλαμβάνει την απαιτούμενη επικοινωνία με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του κράτους 

όπως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

• Φροντίζει για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων 

στο εργοτάξιο καθώς και για την παροχή του σχετικού εξοπλισμού ατομικής 

προστασίας 

 

Ελάχιστα Προσόντα / Δεξιότητες / Επαγγελματική Εμπειρία 

• Προσόντα που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος σε κλάδο σχετικό με τη 

μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση ή/και διοίκηση ή/και εκτέλεση κατασκευαστικών 

έργων, σύμφωνα με τους Περί Ε.Τ.Ε.Κ. Νόμους του 1980 έως 2015 

• Επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση στον κατασκευαστικό τομέα  

• Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας 

• Προθυμία για εργασία σε περιβαλλοντικές συνθήκες εργοταξίου 

Πακέτο Αποδοχών 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειρίας 

συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Υγείας και άλλων ωφελημάτων. Προσφέρονται επίσης 

εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον με προοπτικές ανέλιξης. 

Διαχείριση Αιτήσεων 

Ο Όμιλος εταιρειών Cyfield αποτελεί εργοδότη ίσων ευκαιριών και υποστηρίζει την ίση 

μεταχείριση και τη διαφορετικότητα ενθαρρύνοντας αιτήσεις από όλους τους 

ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που τηρούν τα πιο πάνω προσόντα. Όλες οι αιτήσεις θα 

τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Περί Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων. Λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων θα απαντηθούν όσες αιτήσεις 

προκριθούν στο στάδιο προσωπικής αξιολόγησης. 

http://www.cyfieldgroup.com/


 

Cyfield Tower, 132 Limassol Avenue, 2015 NICOSIA – CYPRUS   I   T: +357-22427230 I  F: +357-22495203 I 

www.cyfieldgroup.com 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση hr@cyfieldgroup.com αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται, το 

αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14/08/2020. 
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