21 Μαΐου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο εξειδικευμένων
στελεχών στον τομέα Διαχείρισης Κινδύνων
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της
σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου
συμφέροντος.
Το Ταμείο αναζητά δύο εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα Διαχείρισης Κινδύνου προς
πλήρωση κενωθεισών θέσεων.
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 για τη θέση με κωδικό RMD01 είναι τα εξής:
Απαιτούμενα προσόντα
 Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης και αντίστοιχος
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε τράπεζα ή σε ελεγκτική/συμβουλευτική
εταιρεία (απασχολούμενος/η σε έργα τραπεζικών πελατών της εταιρείας) με
αντικείμενο τη διαχείριση κινδύνων, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη σύνταξη
σχετικών αναφορών διοικητικής πληροφόρησης
 Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης και παρακολούθησης χρηματοοικονομικών μεγεθών
και δεικτών κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων
 Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης αναφορών διαχείρισης
τραπεζικών κινδύνων
 Άριστη γνώση αγγλικών και MS Office, με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές Excel και
PowerPoint
 Γνώση του ισχύοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας και
εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων
 Αποδεδειγμένες δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, ικανότητα σύνθεσης
σημαντικών πληροφοριών, ομαδικό πνεύμα, διάθεση για ανάληψη και ολοκλήρωση
έργων εντός περιορισμένων χρονικών περιθωρίων
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Επιθυμητά προσόντα
 Γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).
 Πιστοποιήσεις: Chartered Financial Analyst (CFA), Professional Risk Manager (PRM),
Financial Risk Manager (FRM).
 Εξοικείωση με τη χρήση εξειδικευμένων συναρτήσεων λογισμικού Excel και
δυνατότητα προγραμματισμού σε VBA, καθώς και με την διαχείριση στοιχείων από
βάσεις δεδομένων.
 Εμπειρία στην κατάρτιση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων τραπεζών.
Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα για τη θέση με κωδικό RMD02 είναι τα εξής:
Απαιτούμενα προσόντα
 Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης και αντίστοιχος
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε Μονάδα Πίστης/Πιστωτικού
Ελέγχου/Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου τράπεζας, εκ των οποίων προϋπηρεσία
τουλάχιστον τριών (3) ετών:
 Στο σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στρατηγικών και
πολιτικών αναδιάρθρωσης δανείων
 Στη μέτρηση/παρακολούθηση/ανάλυση/σύνταξη αναφορών για τον πιστωτικό
κίνδυνο και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αναδιαρθρωμένων δανείων
μέσω Key Performance Indicators (KPIs)
 Πολύ καλή γνώση του νομικού και εποπτικού πλαισίου που αφορά στη ρύθμιση
χρεών/διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων
 Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης αναφορών πιστωτικού
κινδύνου.
 Άριστη γνώση αγγλικών και MS Office, με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές Excel και
PowerPoint.
 Αποδεδειγμένες δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, ικανότητα σύνθεσης
σημαντικών πληροφοριών, ομαδικό πνεύμα, διάθεση για ανάληψη και ολοκλήρωση
έργων εντός περιορισμένων χρονικών περιθωρίων
Επιθυμητά προσόντα
 Γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), με έμφαση στο
ΔΛΠ39
 Γνώση του ισχύοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας και
εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων
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 Εξοικείωση με τη χρήση εξειδικευμένων συναρτήσεων λογισμικού Excel, καθώς και με
τη διαχείριση στοιχείων από βάσεις δεδομένων
 Πιστοποιήσεις: Chartered Financial Analyst (CFA), Professional Risk Manager (PRM),
Financial Risk Manager (FRM), IFRS
Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, υποδηλώνοντας τον κωδικό της θέσης, 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» και τον κωδικό της θέσης. Για όλες
τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το Ταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.hfsf.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων
παρακαλούμε αποστείλατε e-mail στο info@bostonhamilton.com.
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