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Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
και Απόδοσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν
του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και
επιχειρηματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με
τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της
αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία
εσόδων.
Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω
αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της
προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων
εταιρικών πρακτικών.
H ΕΕΣΥΠ προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της, προβαίνει στη δημιουργία της θέσης
Διευθυντή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Απόδοσης.
Στον κύριο ρόλο της θέσης
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στον επιχειρηματικό προγραμματισμό, στην απόδοση της
εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και στην τακτική παρακολούθηση και ενημέρωση μέσω
αναλύσεων, εκθέσεων, προβλέψεων, αναφορών και αναθεωρήσεων. Ως βασικό μέλος της
Διοικητικής ομάδας της εταιρείας, ο Διευθυντής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Απόδοσης
αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ανακοίνωση
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση έμπειρων
υποψηφίων σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και σε θέματα παρακολούθησης και
ελέγχου της απόδοσης, προκειμένου ο τελικός υποψήφιος να λάβει τη θέση του Διευθυντή
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Απόδοσης.
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Καθήκοντα/Αρμοδιότητες Θέσης:
 Υλοποιεί και εκτελεί την στρατηγική της Εταιρείας.
 Υποστηρίζει την Εταιρεία στην παρακολούθηση των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου, με

αναφορές σε συγκριτικά στοιχεία από αντίστοιχες αγορές.
 Αναπτύσσει και εφαρμόζει βέλτιστες μεθοδολογίες και εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού,

παρακολούθησης της απόδοσης και ανάπτυξης χρηματοοικονομικών μοντέλων, όπου και όταν
απαιτείται.
 Συντονίζει την προετοιμασία αναλύσεων και αναφορών για την υποστήριξη του Διοικητικού

Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθώς και για την
υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε θέματα που απασχολούν τις Τακτικές ή/και
τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων των θυγατρικών εταιρειών.
 Καθοδηγεί και συντονίζει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό και

παρακολουθεί τους αντίστοιχους δείκτες απόδοσης (KPIs), με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας
των εταιρειών που είναι στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ.
 Παρακολουθεί, συντονίζει και ενημερώνει τη Διοίκηση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των

προβλεπομένων στο Μηχανισμό Συντονισμού.
 Παρέχει εις βάθος αναλύσεις και υποστηρίζει τη Διοίκηση για κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν

την απόδοση των θυγατρικών, όπως για παράδειγμα, θέματα αγορών, χρηματοδοτήσεων,
ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών, λειτουργικά, επιχειρησιακά, καινοτομίας, κλπ.
 Παρακολουθεί τις μακροοικονομικές εξελίξεις και εν γένει το οικονομικό, επιχειρηματικό και

επενδυτικό περιβάλλον, όπως και τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές και στους κρίσιμους κλάδους
στους οποίους δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ.
 Κατευθύνει τις εργασίες για ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων και εργαλείων

παρακολούθησης της απόδοσης, με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών, εξασφαλίζοντας
αυστηρό έλεγχο των παραδοχών και των κινδύνων.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των θυγατρικών του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ μέσω της δημιουργίας

“dashboard” (KPIs, χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, αξιολόγηση κινδύνων, συναλλαγές, κλπ), το
οποίο ενημερώνεται σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση.
 Συμβάλλει στην επιλογή και το συντονισμό των συμβούλων που απαιτούνται για την παροχή

εξειδικευμένων υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα αρμοδιότητάς του.
 Αναπτύσσει και διατηρεί άριστες σχέσεις και συνεργασία με τη Διοίκηση και τις θυγατρικές της,

ώστε να εντοπίζει ανάγκες και να επιδιώκει αποτελεσματικές λύσεις, όπου απαιτείται.
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στα οικονομικά, χρηματοοικονομικά, τη διοίκηση

επιχειρήσεων ή άλλους συναφείς τομείς. Αντίστοιχο Πτυχίο μηχανικού ή μαθηματικού είναι
αποδεκτό σε συνδυασμό με μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη
χρηματοοικονομική ή σε άλλους συναφείς τομείς.
 Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) και/ή σε άλλο συναφές αντικείμενο θα

συνεκτιμηθεί.
 Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 Τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία στη Διοίκηση, Χρηματοοικονομικό, Συμβουλευτικό, ή

Επιχειρηματικό τομέα.
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 Πάνω από 5 χρόνια σε προοδευτικά αυξανόμενης ευθύνης, ηγετικούς ρόλους.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων και στην παρακολούθηση και

τον έλεγχο των επιδόσεων κατά την υλοποίησή τους.
 Εις βάθος κατανόηση χρηματοοικονομικών και χρηματοδοτικών θεμάτων ή/και θεμάτων
διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 Η εμπειρία σε έργα μετασχηματισμού/αναδιαρθρώσεων είναι επίσης σημαντική και θα
συνεκτιμηθεί.
 Θα συνεκτιμηθεί επίσης τυχόν εμπειρία, εξειδίκευση και κατανόηση των προκλήσεων στους
τομείς ενέργειας, μεταφορών & υποδομών, καθώς και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Ατομικές ικανότητες /δεξιότητες:
 Υψηλή αίσθηση καθήκοντος και κατανόηση της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος.
 Αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό και προσωπικό ήθος, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα.
 Υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις επικοινωνίες και συνεργασίες.
 Εξαιρετικές ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, δυνατότητα άνετης παρουσίασης

σε όλα τα επίπεδα συνεργατών της ΕΕΣΥΠ, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της.
 Δυνατότητα ανάπτυξης και υλοποίησης βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών για τον

επιχειρηματικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων παρακολούθησης και πλαισίου
αναφορών.
 Δεξιότητες δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, ασκώντας ορθή κρίση για τη λήψη αποφάσεων,

βάσει αξιόπιστης και έγκαιρης ανάλυσης. Ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας όλων των
απαιτούμενων πληροφοριών από τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ.
 Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης και προγραμματισμού έργων, ικανότητα διαχείρισης και

ιεράρχησης καθηκόντων, με δέσμευση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των
παραδοτέων.
 Άριστες δεξιότητες στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά στην ανάπτυξη και

ενδυνάμωση ομάδων.
 Ικανότητα εκπαίδευσης του προσωπικού στα θέματα που αφορούν στη Διεύθυνσή του και

ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων για τη βέλτιστη επίτευξη αποτελεσμάτων.
Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα (diversity) αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της ΕΕΣΥΠ και των
θυγατρικών της. Σαν αποτέλεσμα, η Εταιρεία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι
αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες και έργο σε ένα περιβάλλον χωρίς
αποκλεισμούς.
Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω έως και την
13η Απριλίου 2018 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: hr_sbp@hcap.gr.
Ο Διευθυντής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Απόδοσης θα διοριστεί υπό την προϋπόθεση ότι
δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων για προσωπικούς ή νομικούς λόγους.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hcap.gr
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