Θέση: Ανώτερος Λειτουργός Χρηματιστηριακών Αγορών – Υπηρεσία
Επενδυτικών και Εταιρικών Σχέσεων – Διεύθυνση Στρατηγικής και
Ανασχηματισμού – Επαρχία Λευκωσίας
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ










Παροχή συμβουλών/εισηγήσεων προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για θέματα που αφορούν το
ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο των εποπτικών αρχών για χρηματιστηριακά θέματα και θέματα
κεφαλαιαγοράς
Συνεχής έλεγχος και ενημέρωση σε όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία και οδηγίες που εκδίδονται
από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Διασφάλιση της ορθής τήρησης των σχετικών νομοθεσιών, κανονισμών και οδηγιών του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Διασφάλιση της ορθής τήρησης των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Διασφάλιση της ορθής τήρησης των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου
Χειρισμός επικοινωνίας με Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Παροχή συμβουλών/εισηγήσεων και υποβολή γραπτών εκθέσεων για την διαχείριση σε τομείς ευθύνης
του
Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων και εξουσιών που θα του ανατεθούν από τον
οικείο Προϊστάμενο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ











Πτυχίο Πανεπιστημίου (BA / BSc) ή/και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στον τομέα των Οικονομικών /
Διοίκησης Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομικών / Νομικών ή σε άλλο συναφή κλάδο ή/και
Επαγγελματικό Τίτλο (CFA, ACA, ACCA, CPA)
Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας σε συναφή με τα καθήκοντα της θέσης τομέα
Εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου
Άριστη γνώση του Ρυθμιστικού πλαισίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στη Χρηματιστηριακή
νομοθεσία και στις Οδηγίες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
Μεθοδικό και πρακτικό άτομο με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ




Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της PwC
http://www.pwc.com.cy/en/careers/jobs-pwc-clients/recruiting_now.html μέχρι τις
23
Ιουνίου 2017.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
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