Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελεχών

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 3864/2010 με στόχο
τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και λειτουργεί αμιγώς
κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας προτίθεται να προσλάβει:
Δύο (2) Στελέχη Διεύθυνσης Επενδύσεων
Ένα (1) Εσωτερικό Ελεγκτή
Τα στελέχη θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης προσόντων και θα προσληφθούν με συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή και θέση ευθύνης
θα προσδιοριστούν ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία. Τα στελέχη του Ταμείου έχουν
καθήκον άκρας εχεμύθειας και πίστης στο Ταμείο και για έξι μήνες από την αποχώρησή τους
από το Ταμείο δεν μπορούν να απασχοληθούν σε πιστωτικό ίδρυμα.
Το αντικείμενο και απαιτούμενα προσόντα κάθε θέσης είναι τα εξής:

Δύο (2) Στελέχη Διεύθυνσης Επενδύσεων (Investment Officers)
(Κωδικός Τα-ΙΒ-10015)
Επικεντρώνονται στην αξιολόγηση αιτημάτων για κεφαλαιακή ενίσχυση πιστωτικών ιδρυμάτων,
και στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων σε
πιστωτικά ιδρύματα καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που τους αναθέτει η Διεύθυνση
Επενδύσεων.











Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών ως στέλεχος επενδυτικής τράπεζας, αναγνωρισμένης
χρηματιστηριακής εταιρείας, εταιρείας συμβούλων στρατηγικής ή ελεγκτικής εταιρείας
με αντικείμενο Στρατηγική (Strategy), συγχωνεύσεις/εξαγορές (Corporate finance,
M&A), αποτιμήσεις (valuation), μελέτες βιωσιμότητας (feasibility/viability studies).
Γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και του
ισχύοντος ελληνικού και διεθνούς πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
Ικανότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων (financial modeling)
Εμπειρία σε θέματα διενέργειας και συντονισμού οικονομικού ελέγχου (due diligence)
εμπορικής τράπεζας.
Κάτοχος πτυχίου ανωτάτης σχολής και μεταπτυχιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά
Επιθυμητή επαγγελματική πιστοποίηση Chartered Financial Analyst (CFA) Άριστη γνώση
αγγλικών και MS Office (με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές PowerPoint και Excel).
Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης/διαχείρισης έργων (project
management).
Καλά διαπραγματευτικά προσόντα και εμπειρία σε διαχείριση θεμάτων εμπιστευτικού
χαρακτήρα.

Ένας (1) Εσωτερικός Ελεγκτής
(Κωδικός Τ-ΙΑ-10015)
Επιμελείται του εσωτερικού ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 3864/2010,
απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και αναφέρεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Διορίζεται με πενταετή θητεία η οποία μπορεί να
παραταθεί έως 30.6.2017









Τουλάχιστον πενταετής ελεγκτική λογιστική εμπειρία σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Άριστη γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).
Γνώση του ισχύοντος πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
Εμπειρία σε οικονομικό έλεγχο (due diligence) τράπεζας.
Κάτοχος πτυχίου ανωτάτης σχολής και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακού τίτλου στα
χρηματοοικονομικά και πιστοποίηση ή επιτυχής περάτωση των επαγγελματικών
εξετάσεων του ΣΟEΛ ή του ACCA ή του ΙCAEW ή του AICPA ή άλλου αντίστοιχου
οργανισμού.
Άριστη γνώση αγγλικών και MS Office.
Εμπειρία σε διαχείριση θεμάτων εμπιστευτικού χαρακτήρα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως και 12 Οκτ. 2011 αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία να εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους
θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: hr.ess@kpmg.gr με την ένδειξη
«Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», αναγράφοντας οπωσδήποτε τον κωδικό θέσης.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων αποταθείτε στο e-mail hr.ess@kpmg.gr και στην
ιστοσελίδα www.hfsf.gr

