Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Οργανωτικό Πλαίσιο
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ ή η Εταιρεία) ιδρύθηκε
ως νομικό πρόσωπο βάσει του Νόμου 4389/2016. Η ΕΕΣΥΠ λειτουργεί χάριν του δημοσίου
συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ειδικότερα, η Εταιρεία
διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου:
(α) να συμβάλλει με πόρους στην υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και να
διενεργεί επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, και
(β) να συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Νόμο 4336/2015.
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, τα οποία κατανέμονται
σύμφωνα με το Ν.4389/2016. 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.
Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού της
εντός του πλαισίου που προβλέπεται από το Ν.4389/2016.
Οι άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, όπως περιγράφονται στο Ν. 4389/2016, είναι σήμερα
οι εξής: α) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), β) Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), γ) Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και δ)
Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ).
Η Εταιρεία σκοπεύει να διορίσει Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
θα καταρτίσει κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων και θα προβεί στον τελικό διορισμό.
Ανακοίνωση
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση
υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία
για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.
Περιγραφή Θέσης Εργασίας
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον όπου υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη εστίασης στη
διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων, ο ρόλος του

Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου είναι πολύ σημαντικός για την αξιολόγηση και βελτίωση
της αποτελεσματικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των
διεργασιών ελέγχου. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα αναφέρεται στο Δ.Σ. της
Εταιρείας.
Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου αναμένεται να:


συμμετέχει ή συντονίζει την πληροφόρηση προς την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου



διευκολύνει τον εντοπισμό βασικών κινδύνων και τη δημιουργία ενός εταιρικού
μητρώου κινδύνων



καταρτίζει προγράμματα εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με μια μεθοδολογία που
βασίζεται στους κινδύνους, προκειμένου να διασφαλίζει την επικέντρωση των
προγραμμάτων αυτών στους κατάλληλους τομείς, αλλά και την αποτελεσματική
τους υλοποίηση



διευκολύνει την παρακολούθηση της ποιότητας με συνεχείς και περιοδικές,
εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αντιμετωπίζει
κενά απόδοσης με εποπτευόμενα σχέδια δράσης. Επίσης, ενσωματώνει
παρατηρήσεις & σχόλια του Δ.Σ., ανάλογα με την περίπτωση, για τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου



διενεργεί περιοδικές (ετήσιες, τριμηνιαίες) αξιολογήσεις κινδύνων, προκειμένου να
εντοπίζονται και να παρακολουθούνται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι συμμόρφωσης,
στρατηγικοί και λοιποί κίνδυνοι



αξιολογεί εσωτερικούς
συμμόρφωσης



διασφαλίζει την ύπαρξη ελέγχων για τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων
απο μη σύννομες πράξεις



διαχειρίζεται μηχανισμό τήρησης ελέγχου (follow up mechanism) για όλες τις
συστάσεις των ελέγχων και διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίηση των κανονισμών
εσωτερικού ελέγχου



παρακολουθεί και καταρτίζει σχέδιο δράσης ανάλογα με τις παρατηρήσεις του
εσωτερικού ελέγχου.

ελέγχους,

εταιρικές

διαδικασίες

και

απαιτήσεις

Προσόντα και Απαιτήσεις


Πανεπιστημιακό δίπλωμα οικονομικών, λογιστικής (με πιστοποίηση Ορκωτού
Ελεγκτή) ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος
οικονομικών, λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών
αποτελεί επίσης ισχυρό προσόν.



Η εμπειρία σε θέματα δημόσιας λογιστικής με προϋπηρεσία σε μεγάλες διεθνείς
ελεγκτικές εταιρείες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.



Τουλάχιστον 10 έτη σχετική εμπειρία γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων στην
παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.



Ισχυρές δεξιότητες διοίκησης και ηγεσίας.



Αποδεδειγμένη πολύ καλή κατανόηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων
εσωτερικού ελέγχου, του Πλαισίου Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF),
καθώς και τεχνικές ελεγκτικές δεξιότητες μέσω της απόκτησης της Πιστοποίησης
Εσωτερικών Ελεγκτών CIA® (Certified Internal Auditor®) (ο υποψήφιος θα πρέπει να
διαθέτει κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και κατά προτίμηση να διαθέτει την
πιστοποίηση CIA).



Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.



Εξοικείωση με τις αρχές Διαχείρισης Κινδύνου.



Προϋπηρεσία σε οργανισμούς με αναγνώριση και επιτυχημένη πορεία σε θέματα
οργάνωσης και ακεραιότητας θεωρείται πολύτιμο πλεονέκτημα.



Εξοικείωση με θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής/γενικούς ελέγχους και
εφαρμογές Πληροφορικής.

Γλώσσες


Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής.

Ατομικές Ιδιότητες


Υψηλή αίσθηση καθήκοντος και αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό
ήθος, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, σύμφωνα και με τον Εσωτερικό
Κανονισμό της Εταιρείας.



Ικανότητα αποτελεσματικής αξιολόγησης κινδύνων, εκτίμησης της επάρκειας
ελέγχων, εντοπισμού ευκαιριών βελτίωσης διαδικασιών, καθώς και
αποτελεσματικής επικοινωνίας με την ανώτερη διοίκηση και το Δ.Σ. Ισχυρές
ικανότητες διαχείρισης και προγραμματισμού έργων, ικανότητα διαχείρισης και
ιεράρχησης ενεργειών για την τήρηση προθεσμιών και παραδοτέων, καθώς και
ισχυρές δεξιότητες στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.



Άριστες δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και διαπροσωπικής
επικοινωνίας και παρουσίασης, με ικανότητα άριστης επικοινωνίας με όλα τα
επίπεδα Διοίκησης, αλλά και επίδειξη υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και
ακεραιότητας σε κάθε είδους συνεργασία.



Ικανότητα άμεσης κατανόησης οδηγιών και ανεξάρτητης εργασίας.



Αποδεδειγμένες ικανότητες έρευνας σε συνδυασμό με ανεπτυγμένες δεξιότητες
ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.



Έμφαση στη λεπτομέρεια και προσοχή στην ακρίβεια.

Ο διορισμός του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου τελεί υπό την αίρεση της μη ύπαρξης
οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής διαμάχης, σύγκρουσης ή περιορισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα μέχρι την 20η Μαρτίου 2017, υπόψη της Stanton Chase International A.E.
στην παρούσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδομείου: candidates2@stantonchase.com

