Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών στους τομείς
Διαχείρισης Κινδύνων, Επενδυτικής Τραπεζικής και Οικονομικής Διαχείρισης
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 εξειδικευμένα στελέχη στους τομείς Διαχείρισης Κινδύνων, Επενδυτικής
Τραπεζικής και Οικονομικής Διαχείρισης.
Τα στελέχη θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης προσόντων και θα προσληφθούν με συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή και οι αρμοδιότητες θα προσδιοριστούν
ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία. Τα στελέχη του Ταμείου έχουν καθήκον άκρας εχεμύθειας και
πίστης στο Ταμείο και για τρεις μήνες από την αποχώρησή τους από το Ταμείο δεν μπορούν να απασχοληθούν
σε πιστωτικό ίδρυμα.
Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα είναι τα εξής:
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ή Διεύθυνση Επενδυτικής
Τραπεζικής ή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τράπεζας ή σε Ελεγκτική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμβούλων
Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης ή στρατηγικής
 Πτυχιούχος ανώτατης σχολής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Επιθυμητές πιστοποιήσεις: Chartered
Financial Analyst (CFA), Professional Risk Management (PRM), Ορκωτού Λογιστή (CA ή CPA)
 Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εποπτείας συστημάτων διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων
 Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα διενέργειας ή/και συντονισμού οικονομικού ελέγχου (due diligence)
εμπορικής τράπεζας
 Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα ανάλυσης και παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών μεγεθών και
βασικών δεικτών κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων
 Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα συγχωνεύσεων/εξαγορών, αποτιμήσεων και ανάπτυξης
χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων
 Γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) καθώς και του ισχύοντος ελληνικού
και διεθνούς πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων
 Άριστη γνώση αγγλικών και MS Office, με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές Excel και PowerPoint
 Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης ομάδας καθώς και οργάνωσης/διαχείρισης έργων
(project management)
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου και απαιτούμενων προσόντων κάθε θέσης στην ιστοσελίδα www.hfsf.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως και 24.8.2012 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». 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

