Ανακοίνωση για τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για την
πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης / Νομικού Λειτουργού Β΄
Τάξης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
---------------------------------------Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι σε σχέση με τις
προκηρυχθείσες κενές θέσεις Λειτουργού Β’ Τάξης / Νομικού Λειτουργού Β’
Τάξης, για τις οποίες καθορίστηκε ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων η
30η Ιανουαρίου 2022, η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων είναι η ακόλουθη:
1. Στάδιο Αξιολόγησης Γενικών Γνωστικών Ικανοτήτων και Μελέτης
Περιπτώσεων Σεναρίου (Case Study Situational Judgement Test) (βαρύτητα 35%)
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε τεστ Γενικών Γνωστικών
Ικανοτήτων και Μελέτης Περιπτώσεων Σεναρίου (Case Study Situational
Judgement Test) ανεξάρτητα από τη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση, υπό
την επιφύλαξη ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα, ως
καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη. Όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα
τύχουν τελικής αξιολόγησης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το τεστ Γενικών Γνωστικών Ικανοτήτων θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές
ενότητες: α) Παραγωγικού Συλλογισμού, β) Αριθμητικού Συλλογισμού και
γ) Επαγωγικού Συλλογισμού.
Επιτυχών υποψήφιος στο τεστ Γενικών Γνωστικών Ικανοτήτων σημαίνει τον
υποψήφιο που έχει εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστον 40% για κάθε μία από τις
προαναφερόμενες ενότητες και κατά μέσο όρο 50% για όλες τις ενότητες.
Η Μελέτη Περιπτώσεων Σεναρίου θα περιλαμβάνει την παρουσίαση
υποθετικών σεναρίων. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εντοπίσουν και επιλέξουν
την απάντηση που θεωρούν οι ίδιοι ως την καλύτερη, με στόχο την αξιολόγηση
της αντίληψης τους, της κριτικής σκέψης τους, του επιπέδου ευελιξίας τους και
της λήψη αποφάσεων τους.
Επιτυχών υποψήφιος στη Μελέτη Περιπτώσεων Σεναρίου σημαίνει τον
υποψήφιο που έχει εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστον 50%.
Για το τεστ Γενικών Γνωστικών Ικανοτήτων και τη Μελέτη Περιπτώσεων
Σεναρίου θα εξάγεται μία συνολική βαθμολογία με σταθμισμένη βαθμολογία
50-50%.
Από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα προκύψουν οι οκτώ (8) επικρατέστεροι
υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης ανά κενή θέση, οι οποίοι θα προχωρήσουν
στο επόμενο στάδιο.

2. Στάδιο Αξιολόγησης Τεχνικών Ικανοτήτων - (βαρύτητα για τη συνολική
βαθμολογία 40%)
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στο Στάδιο Αξιολόγησης Τεχνικών
Ικανοτήτων υπό την επιφύλαξη ότι:
Α) Πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα ως καθορίζονται στη σχετική
προκήρυξη. Όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα τύχουν τελικής αξιολόγησης
πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και
Β) Έχουν πετύχει στο Στάδιο Αξιολόγησης Γενικών Γνωστικών Ικανοτήτων και
Μελέτης Περιπτώσεων Σεναρίου.
Το Στάδιο Αξιολόγησης Τεχνικών Ικανοτήτων περιλαμβάνει αξιολόγηση
αναφορικά με τις τεχνικές γνώσεις και την πείρα των υποψηφίων επί του
αντικειμένου για την κάθε προκηρυχθείσα θέση.
Επιτυχών υποψήφιος στο Στάδιο Αξιολόγησης Τεχνικών Ικανοτήτων της
διαδικασίας σημαίνει υποψήφιο που έχει εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστον 50% στην
αξιολόγηση τεχνικών ικανοτήτων.
Από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα προκύψουν οι 3 επικρατέστεροι υποψήφιοι
κατά σειρά κατάταξης ανά κενή θέση, οι οποίοι θα προχωρήσουν στο επόμενο
στάδιο.
3. Στάδιο Προφορικής Συνέντευξης – (βαρύτητα για τη συνολική
βαθμολογία 25%)
Οι υποψήφιοι που θα κληθούν στο Στάδιο Προφορικής Συνέντευξης, που είναι
το Τελικό Στάδιο της διαδικασίας, θα συμμετάσχουν σε προφορική συνέντευξη
για να διαπιστωθούν οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες τους επί του
αντικειμένου και οι διαπροσωπικές τους ικανότητες. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι
θα κληθούν να αναλύσουν και να παρουσιάσουν ένα θέμα σχετικό με την κάθε
προκηρυχθείσα θέση ως θα τους ζητηθεί.
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν στο Στάδιο Προφορικής
Συνέντευξης θα είναι τριπλάσιος του αριθμού των κενών θέσεων που
καθορίστηκαν. Συγκεκριμένα, θα κληθούν οι πρώτοι τρεις (3) υποψήφιοι κατά
σειρά κατάταξης στο Στάδιο Αξιολόγησης Γενικών Γνωστικών Ικανοτήτων και
Μελέτης Περιπτώσεων Σεναρίου και στο Στάδιο Αξιολόγησης Τεχνικών
Ικανοτήτων, νοουμένου ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα ως
καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη.
Όλοι οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στο Στάδιο της Προφορικής
Συνέντευξης θα κληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο επαγγελματικής
προσωπικότητας, το οποίο δεν θα προσμετρήσει στη συνολική βαθμολογία.

