Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη
Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού (Head of Human Resources)
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου που ιδρύθηκε με τον Ν. 3864/2010. Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια
του έχει οριστεί μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020, με δυνατότητα ανανέωσης μετά από
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το Ταμείο προτίθεται να προσλάβει:
Head of Human Resources (Κωδικός θέσης HHR)
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. Το προσωπικό του Ταμείου δεν μπορεί να απασχοληθεί σε
πιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε νομικά
πρόσωπα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα για τρεις
(3) μήνες από την αποχώρησή ή την καθοιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στο Ταμείο.
Απαιτούμενα Προσόντα
 Πτυχίο ελληνικού ή αλλοδαπού ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Μεταπτυχιακός
τίτλος, με ειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, θα θεωρηθεί επιπλέον
προσόν.
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον επτά (7) ετών ως Υπευθύνου Ανθρώπινου Δυναμικού σε
διεθνή εταιρία.
 Πολύ καλή χρήση MS Office: Outlook, Excel, Word και PowerPoint.
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, συμπεριλαμβανόμενης χρηματοοικονομικής
ορολογίας.
 Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας (γραπτές και προφορικές).
 Άριστη γνώση εργατικού δικαίου, βέλτιστων πρακτικών και συστημάτων ανθρώπινου
δυναμικού, εμπειρία σε μετρήσεις ανθρώπινου δυναμικού.
 Αναλυτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, ικανότητα παρουσιάσεων.
Κύριες αρμοδιότητες
 Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών και πρωτοβουλιών στον τομέα του ανθρώπινου
δυναμικού, που ευθυγραμμίζονται με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική
 Σύνδεση και διαχείριση σχέσεων της διοίκησης και των εργαζομένων με την
αντιμετώπιση αιτημάτων, παραπόνων ή άλλων θεμάτων
 Διαχείριση της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής στελεχών
 Υποστήριξη των τρεχουσών και μελλοντικών επιχειρηματικών αναγκών μέσω της
ανάπτυξης, της εμπλοκής, των κινήτρων και της διατήρησης του ανθρώπινου κεφαλαίου
Δημιουργία και παρακολούθηση συνολικών στρατηγικών, συστημάτων, τακτικών και
διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού

 Επίβλεψη και διαχείριση συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης που οδηγεί σε υψηλή
απόδοση
 Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμός και παρακολούθηση της υλοποίησης
προγραμμάτων κατάρτισης
 Αναφορά στη διοίκηση και παροχή στήριξης στη λήψη αποφάσεων μέσω δεικτών
σχετιζόμενων με το ανθρώπινο δυναμικό
 Διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νόμο κατά τη διαχείριση του ανθρωπίνου
δυναμικού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω
έως και την 08/09/2017 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην Αγγλική γλώσσα,
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: executivesearch@kpmg.gr με την ένδειξη «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας». Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

