Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γραμματέως Διοίκησης

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκε
με το Ν. 3864/2010 προτίθεται να προσλάβει:
Γραμματέα Διοίκησης (Κωδικός θέσης ΓΓΔ)

Το στέλεχος θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης προσόντων και θα προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή θα προσδιοριστεί ανάλογα με τα προσόντα και την
εμπειρία. Το προσωπικό του Ταμείου έχει υποχρέωση πίστης στο Ταμείο και καθήκον άκρας εχεμύθειας
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι το προσωπικό του Ταμείου δεν
μπορεί να απασχοληθεί σε πιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος για
τρεις (3) μήνες από την αποχώρησή του από το Ταμείο.
Απαιτούμενα Προσόντα







Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας (γραπτές και προφορικές)
Πολύ καλή χρήση MS Office: Outlook, Word, PowerPoint και Excel
Εμπειρία στην οργάνωση – διοίκηση γραφείου, στη σύνταξη αλληλογραφίας στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα και στην επεξεργασία κειμένων (πρακτικών και εκθέσεων)
Ομαδικό πνεύμα, θετική στάση με αυτοπεποίθηση και φιλική προσωπικότητα

Κύριες αρμοδιότητες









Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Εκτελεστική Επιτροπή
Προετοιμασία επιστολών, εκθέσεων και παρουσιάσεων
Οργάνωση και διαχείριση συναντήσεων
Συμμετοχή στη διοργάνωση κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων
Χειρισμός της επικοινωνίας της Διοίκησης
Χειρισμός και παρακολούθηση έργων
Εφαρμογή των διαδικασιών / διοικητικών συστημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στην διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω έως και την 08.02.2016
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 του Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας www.hfsf.gr.
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