Θέση: Υπεύθυνος Τμήματος Προώθησης Εργασιών Δικτύου – Επαρχία Λευκωσίας
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:


















Παρακολούθηση, επίβλεψη και συντονισμός των δραστηριοτήτων του Τμήματος και διασφάλιση
της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του
Συμβολή στην υλοποίηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων της Υπηρεσίας
Ανάθεση εργασιών στο προσωπικό του Τμήματος με σαφή καθορισμό και έλεγχο
χρονοδιαγραμμάτων υποβολής και ολοκλήρωσης
Ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης και πώλησης προϊόντων της ΣΚΤ
Ετοιμασία του Επιχειρηματικού Πλάνου για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη βελτίωση
υφιστάμενων προϊόντων και την προώθησή τους
Εντοπισμός νέων τομέων ανάπτυξης προϊόντων
Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και της ΣΚΤ
Ανάπτυξη και προώθηση αναβαθμισμένων προϊόντων / υπηρεσιών σε συγκεκριμένες
κατηγορίες πελατών, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Οργανισμού
Ευθύνη ετοιμασίας του ετήσιου προϋπολογισμού και των δαπανών που σχετίζονται με την
ανάπτυξη προϊόντων
Παρακολούθηση του ανταγωνισμού, της αγοράς και των τάσεων σε σχέση με τα προϊόντα του
χρηματοπιστωτικού τομέα και τις εξελίξεις στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα
Εισαγωγή ερευνών αγοράς για επιμέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της ΣΚΤ σε
σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα, λήψη μέτρων για βελτίωση αδυναμιών και διασφάλιση
της μέγιστης δυνατής και ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών της ΣΚΤ
Ετοιμασία αναφορών για την παρακολούθηση των πωλήσεων των προϊόντων
Ανάλυση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης για τον εντοπισμό ευκαιριών πώλησης
Συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες για την εισαγωγή νέων προϊόντων και τη
βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
Αναθεώρηση/επικαιροποίηση καλών πρακτικών, πολιτικών, τιμολόγησης και προώθησης σε
σχέση με τα προϊόντα και υπηρεσίες της ΣΚΤ
Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων και εξουσιών που θα του ανατεθούν από
τον οικείο Προϊστάμενο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ:








Πτυχίο Πανεπιστημίου (BA / BSc) ή/και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στον τομέα των
Οικονομικών / Διοίκησης Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομικών / Μάρκετινγκ ή σε άλλο συναφή
κλάδο
Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό ή άλλο συναφή με τα καθήκοντα της
θέσης τομέα
Πολύ καλή γνώση της τραπεζικής νομοθεσίας και των σχετικών Οδηγιών / κανονιστικού
πλαισίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
Ευρύτερη γνώση και κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Άριστες ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
Άριστες αναλυτικές, οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
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Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και παρουσίασης
Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες
Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
Δεξιότητες διαχείρισης, υποκίνησης και καθοδήγησης προσωπικού
Δεξιότητες αριθμητικού και λεκτικού συλλογισμού
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 19
Νοεμβρίου 2017.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
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