ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΕΣ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιθυμεί να καλύψει τη θέση
του Οικονομικού Διευθυντή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΕΣ
στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ, στην οδό Λυκαβηττού1, 106 72 Αθήνα,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης,
με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με προοπτική ανανέωσης, και
αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται από το μισθολόγιο των εργαζομένων
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και για το λόγο αυτό προβαίνει στην
παραπάνω προκήρυξη.
Απαραίτητα/Επιθυμητά Προσόντα ενδιαφερομένων:


Πτυχίο ΑΕΙ πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος &
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στις Οικονομικές επιστήμες.



Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση ή σε
ελεγκτική εταιρεία.



Υψηλό επίπεδο λογιστικής & χρηματοοικονομικής παιδείας.



Εμπειρία στην Οικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών & Επιχειρήσεων.



Εμπειρία σε σύνταξη και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων.



Δικαίωμα υπογραφής Α΄ τάξης.



Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, απαραίτητη.



Άριστη γνώση της Αγγλικής (επίπεδο Proficiency) .



Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ.



Ηλικία έως 55 ετών.



Εκπληρωθείσες Στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:






Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
Ικανότητα ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας.
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
Ικανότητα παρότρυνσης των υφισταμένων για αυξημένη απόδοση.
Λευκό Ποινικό Μητρώο
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους
με φωτογραφία έγχρωμη τύπου ταυτότητας, από την Τρίτη 10/9/2019
έως και την Τρίτη 24/9/2019 και ώρα 12:00, αυτοπροσώπως στα
Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ, στην οδό Λυκαβηττού 1, στη Δ/νση
Διοικητικού-Υπηρεσία
Ανθρωπίνων
Πόρων
ΕΕΣ,
4ος
όροφος,
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση human-res@redcross.gr ή με FAX στο
210-3601798.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επεξεργασία και η εν γένει διαχείριση των υποψηφιοτήτων
καθώς και η διαμόρφωση των σχετικών προτάσεων θα διεκπεραιωθεί από
τον ΕΕΣ.
Η τελική επιλογή των υποψηφιοτήτων θα γίνει από τον Πρόεδρο,
τον Γενικό Γραμματέα ΚΔΣ/ΕΕΣ & τον προσωρινό Γενικό Διευθυντή του
ΕΕΣ, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, χωρίς κανέναν
περιορισμό.






Ο ΕΕΣ, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να
αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίου αν διαπιστωθεί ότι πάσχει από
χρόνιες ασθένειες, οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των
καθηκόντων του.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν
αναγνωριστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του
εργοδότη ή/και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, πριν από την πρόσληψή του, θα
κληθεί να καταθέσει αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυρωμένα
όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρεί τις προϋποθέσεις
πρόσληψης.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη των
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης, συνεπώς δεν
τίθεται θέμα προτεραιότητας κατά την υποβολή του βιογραφικού.
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά.
Τα
κατατεθέντα
βιογραφικά
επέχουν
θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
Η ανακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Με την κατάθεση του βιογραφικού του ο κάθε υποψήφιος δηλώνει
ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή,
φύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων GDPR, σύμφωνα με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ2016/679 και την
ελληνική νομοθεσία.
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Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν ή που θα υποβάλουν
βιογραφικό χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα
της θέσης, δεν θα λάβουν απαντητική ενημερωτική επιστολή.
Ο ΕΕΣ σε περίπτωση απόρριψης υποψηφίου δεν υποχρεούται να
αιτιολογήσει τους λόγους απόρριψης.
Δεν χωρεί και δεν γίνεται δεκτή κανενός είδους ένσταση ή άλλο
ένδικο μέσο κατά της απορριπτικής απόφασης.
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