Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελεχών

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011

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:
Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Operating Officer)
Δύο (2) Στελέχη Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
Μία (1) Γραμματέα Διοίκησης
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:

Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Operating Officer)
(Κωδικός θέσης ΔΔΟΥ)
Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Διεύθυνσης Διοικητικού αναφερόμενος στον αρμόδιο
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, επιμελείται των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου και της
λογιστικής παρουσίασης των συμμετοχών του, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό,
συντάσσει περιοδικές εκθέσεις δραστηριοτήτων, και συνδράμει στην αξιολόγηση αιτημάτων
τραπεζών για κεφαλαιακή ενίσχυση.










Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε θέση προϊσταμένου Οικονομικών ή Διοικητικών
Υπηρεσιών πιστωτικού ιδρύματος και υψηλού επιπέδου οργανωτικές ικανότητες.
Πτυχιούχος ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης με επιθυμητό μεταπτυχιακό
τίτλο ή πιστοποίηση ορκωτού λογιστή (CA ή CPA), δικαίωμα Α’ υπογραφής και άριστη
γνώση αγγλικών.
Άριστη
γνώση
χρηματοοικονομικής
λογιστικής,
Διεθνών
Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) ως και του κλαδικού λογιστικού σχεδίου
Τραπεζών.
Πολύ καλή γνώση του ισχύοντος ελληνικού και διεθνούς πλαισίου κεφαλαιακής
επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων .
Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης προσωπικού και εργατικής/ασφαλιστικής νομοθεσίας
επιθυμητή.
Καλά διοικητικά προσόντα και άνεση εργασίας σε περιβάλλον μηχανογραφημένης
αυτοματοποίησης λειτουργιών.
Εμπειρία σε διαχείριση θεμάτων εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Δύο (2) Στελέχη Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
(Κωδικός θέσης ΣΔΔΚ)
Επικεντρώνονται στην παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση των θεμελιωδών
χρηματοοικονομικών μεγεθών ,των τραπεζικών κινδύνων, της κεφαλαιακής επάρκειας και της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και σε κάθε άλλη σχετική
εργασία που τους αναθέτει η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.
















Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών ως στέλεχος σε Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ή
σε Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εμπορικής τράπεζας ή σε εταιρεία συμβούλων
επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης
ενεργητικού-παθητικού (ALM) και κεφαλαιακής διαχείρισης.
Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης και παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών μεγεθών
(π.χ. στοιχεία ισολογισμού & αποτελεσμάτων, κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας)
και βασικών δεικτών κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Εμπειρία σε θέματα κατάρτισης και παρακολούθησης επιχειρηματικών σχεδίων
πιστωτικών ιδρυμάτων με έμφαση στην ανάλυση δεικτών κινδύνων, την απασχόληση
κεφαλαίου και την προσαρμοσμένη έναντι των κινδύνων αποδοτικότητα των
τραπεζικών δραστηριοτήτων.
Εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων & στατιστικής
ανάλυσης, καθώς και στη χρήση οικονομετρικών/στατιστικών εφαρμογών. Γνώση
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και του ισχύοντος
ελληνικού και διεθνούς πλαισίου προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων
(πχ κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα, κίνδυνος συγκέντρωσης, σύστημα εσωτερικού
ελέγχου).
Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εποπτείας συστημάτων διαχείρισης τραπεζικών
κινδύνων.
Εμπειρία σε θέματα διενέργειας και συντονισμού οικονομικού ελέγχου (due diligence)
εμπορικής τράπεζας.
Κάτοχος πτυχίου ανωτάτης σχολής και μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στα
χρηματοοικονομικά ή τραπεζικά.
Επιθυμητή επαγγελματική πιστοποίηση Chartered Financial Analyst (CFA) ή Professional
Risk Manager (PRM).
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.

Μία (1) Γραμματέα Διοίκησης
(Κωδικός θέσης ΓΓΔ)
Επιμελείται της γραμματειακής υποστήριξης του Ταμείου, των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και των λοιπών επιτροπών και οργάνων του Ταμείου, οργανώνει και
υποστηρίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την ενημέρωση των
μελών του καθώς και των στελεχών του Ταμείου για θέματα της αρμοδιότητάς τους.


Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή
ανώνυμη εταιρεία ή άλλο συναφή οργανισμό.



Πτυχίο ΑΕΙ. Άριστη γνώση αγγλικών και MS Office.



Εμπειρία στη σύνταξη αλληλογραφίας και πρακτικών ΔΣ στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα.



Εμπειρία στην οργάνωση-διοίκηση γραφείου και διαχείριση αρχείων.



Εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων εμπιστευτικού χαρακτήρα.



Ευχέρεια στην επικοινωνία και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: hfsf@bostonhamilton.com 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
info@bostonhamilton.com και στην ιστοσελίδα www.hfsf.gr

