Το «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»
ενδιαφέρεται να προσλάβει
ΣΤΕΛΕΧΗ
Για την κάλυψη των θέσεων:
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επενδύσεων (Chief Investment Officer) (1)
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) (1)
Τα στελέχη που θα επιλεγούν κατόπιν αξιολογήσεων θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου (τριών (3) ετών, ανανεώσιμων). Τα στελέχη του Ταμείου έχουν καθήκον άκρας εχεμύθειας και
πίστης στο Ταμείο, δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ταμείου και για έξι μήνες από την
αποχώρησή τους από το Ταμείο δεν μπορούν να απασχοληθούν σε πιστωτικό ίδρυμα. Για να
αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των θέσεων, οι υποψήφιοι/‐ες που θα προσληφθούν,
πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα ανάλογα με την κατηγορία θέσης:
1.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επενδύσεων (Chief Investment Officer) Κωδικός θέσης ΠΔΕ

Διευθύνει την Διεύθυνση Επενδύσεων εκτελώντας τα καθήκοντά του όπως ορίζεται στον Κανονισμό
Λειτουργίας του Ταμείου και αναφέρεται στον αρμόδιο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εμπορικής ή
επενδυτικής τράπεζας.
 Εξειδίκευση/γνώση σε θέματα Στρατηγικής (Strategy), Κεφαλαιακών Αναδιαρθρώσεων,
(Corporate finance, M&A), Χορηγήσεων, και Διαχείρισης Ενεργητικού‐Παθητικού (ALM).
 Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS)
 Γνώση κανονισμών Basel I και II.
 Κάτοχος πτυχίου ανωτάτης σχολής και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακού τίτλου
χρηματοοικονομικής αντικειμένου και άριστη γνώση αγγλικών και χρηματοοικονομικής
ορολογίας.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) Κωδικός θέσης ΠΔΔΚ
Διευθύνει την Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων εκτελώντας τα καθήκοντά του όπως ορίζεται στον
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου και αναφέρεται στον αρμόδιο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος τράπεζας ή
εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων ή ελεγκτικής εταιρείας με εξειδίκευση στην διαχείριση
τραπεζικών κινδύνων πιστωτικών, αγοραίων, λειτουργικών, ρευστότητας, κτλ).
 Εξοικείωση με θέματα τραπεζικής εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης στα πλαίσια της
Ε.Ε.
 Πτυχίο ανωτάτης σχολής και, κατά προτίμηση μεταπτυχιακός τίτλος χρηματοοικονομικής
αντικειμένου και άριστη γνώση αγγλικών και χρηματοοικονομικής ορολογίας.
2.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά πλήρες βιογραφικό
σημείωμα, έως και 28.02.2011, στην εταιρεία Hay Group A.E., Βασιλίσσης Σοφίας 4, 106 74 Αθήνα,
e‐mail: hfsf@haygroup.com με την ένδειξη «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»,
αναγράφοντας οπωσδήποτε τον κωδικό θέσης.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

