Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών
στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «Ταμείο») 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 στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
Τα στελέχη θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης προσόντων και θα προσληφθούν με συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή θα προσδιοριστεί
ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία. Τα στελέχη του Ταμείου έχουν καθήκον άκρας
εχεμύθειας και πίστης στο Ταμείο και για τρεις (3) μήνες από την αποχώρησή τους από αυτό
δεν μπορούν να απασχοληθούν σε πιστωτικό ίδρυμα.
Απαιτούμενα προσόντα:
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ή/και Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με ειδίκευση στον έλεγχο Οικονομικών
Υπηρεσιών μεγάλου τραπεζικού οργανισμού ή/και σε εταιρία ορκωτών ελεγκτών
με ειδίκευση στον έλεγχο επιχειρήσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών.
 Πτυχιούχος ανώτατης σχολής οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στη χρηματοοικονομική/λογιστική/τραπεζική.
Επιθυμητές πιστοποιήσεις: Ορκωτού Λογιστή (ΣΟΕΛ, ACCA, CPA, CIMA), Chartered
Financial Analyst (CFA), Diploma in International Financial Reporting (DipIFR).
 Πολύ καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).
 Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με εξωτερικούς ελεγκτές και
λοιπούς οικονομικούς συμβούλους, συμμετοχή σε ομάδες διαχείρισης έργων
(project management).
 Σημαντική εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικών αναφορών, κατάρτισης
οικονομικών
καταστάσεων,
παρακολούθησης
και
ανάλυσης
των
χρηματοοικονομικών μεγεθών πιστωτικών ιδρυμάτων.
 Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα συγχωνεύσεων/εξαγορών, αναδιαρθρώσεων,
αποτιμήσεων και κεφαλαιαγοράς.
 Άριστη γνώση αγγλικών.
 Άριστη γνώση MS Office.
 Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Reuters/Bloomberg.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως και 16.12.2013 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.

