Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

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

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 και
επαγγελματικό, 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.
Στην ΕΕΣΥΠ υπάγονται σήμερα τρεις εταιρείες ως άμεσες θυγατρικές, το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»), καθώς και οι
λεγόμενες «Λοιπές Θυγατρικές», που περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του δημοσίου σε
δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι
100% θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και
ΔΕΘ/HELEXPO. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές στις εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών και Folli Follie ΑΕ, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας. Τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών
(ΟΑΚΑ) θα μεταβιβασθεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας εφόσον
μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.
Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού της
εντός του πλαισίου που προβλέπεται από το Ν.4389/2016.
Ανακοίνωση
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση
υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και την απαιτούμενη
επαγγελματική εμπειρία για τη θέση του Διευθυντή Ενοποίησης και Ελέγχου (Financial
Controller).
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Περιγραφή Θέσης Εργασίας
Ο κάτοχος της θέσης, αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και λειτουργεί ως εκπρόσωπος
και αναπληρωτής του, όταν και όπου απαιτείται. Εποπτεύει και συντονίζει τις διαδικασίες α)
ενοποίησης, β) προετοιμασίας εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, γ) εταιρικής λογιστικής και δ) ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου για την οικονομική διεύθυνση, ώστε να διασφαλίζει τη σύνταξη και
παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων οικονομικών εκθέσεων προς την Διοίκηση της ΕΕΣΥΠ.
Επιπλέον, εξασφαλίζει την παραγωγή, συλλογή, επεξεργασία και ενοποίηση ορθών και
αξιόπιστων πληροφοριών από την ΕΕΣΥΠ και τις θυγατρικές της, έτσι ώστε να παρέχονται
έγκαιρες και αποτελεσματικές πληροφορίες και αναφορές, σύμφωνα με τις νομικές και
κανονιστικές απαιτήσεις.
Καθήκοντα/Αρμοδιότητες Θέσης
•

Προετοιμασία των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων
(εταιρική και ενοποιημένη), καθώς και τριμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).

•

Σύνταξη Ετήσιων, Τριμηνιαίων ή Μηνιαίων αναφορών που απαιτούνται από τυχόν
ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς και λοιπές εταιρικές και ενοποιημένες εσωτερικές
αναφορές, περιλαμβανομένων των οικονομικών διοικητικών εκθέσεων, KPI’s, κλπ.

•

Οργάνωση, συντονισμός και προγραμματισμός με τις θυγατρικές, ώστε να διασφαλίζει
την έγκαιρη λήψη ορθών και αξιόπιστων χρηματοοικονομικών αναφορών για σκοπούς
ενοποίησης και λοιπής διοικητικής πληροφόρησης.

•

Κριτική επισκόπηση και ανάλυση των οικονομικών αναφορών των θυγατρικών και
εντοπισμός τυχόν σημείων για περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

•

Διασφάλιση της ακρίβειας και πληρότητας των λογιστικών βιβλίων και έγκαιρη
προετοιμασία και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών.

•

Διερεύνηση περίπλοκων/σύνθετων τεχνικών λογιστικών θεμάτων ώστε να διασφαλίζει,
όπου απαιτείται, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ.

•

Συντονισμός, συνεργασία και παροχή πληροφοριών προς τους εξωτερικούς ελεγκτές για
τον ετήσιο έλεγχο και την εξαμηνιαία επισκόπηση, αλλά και προς λοιπούς εξωτερικούς
συμβούλους, όπως και όταν απαιτείται.

•

Επίβλεψη και συντονισμός της προετοιμασίας προϋπολογισμών και του οικονομικού
προγραμματισμού, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, ώστε να διασφαλίζει την
παροχή προς τη Διοίκηση ποιοτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών και ποιοτικού
σχολιασμού/επεξηγήσεων επί αυτών.

•

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές, τις διαδικασίες και τις δικλίδες
ελέγχου της ΕΕΣΥΠ, καθώς και με το κανονιστικό πλαίσιο, όπου απαιτείται. Προτείνει νέες
διαδικασίες και δικλίδες εσωτερικού ελέγχου ή τυχόν βελτιώσεις και επιβλέπει την ορθή
τήρησή τους.

Προφίλ Υποψηφίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν
τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:
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Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικής κατεύθυνσης. Η κατοχή μεταπτυχιακών ή άλλων
τίτλων/πιστοποιήσεων όπως JES, ACCA, ACA ή ισοδύναμων, θεωρείται επιπρόσθετο
προσόν.



Τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις ή ελεγκτικές
εταιρείες, με ειδικότερη εμπειρία στην κριτική επισκόπηση ή/και σύνταξη
χρηματοοικονομικών αναφορών.



Σημαντικές γνώσεις, εμπειρία και τεχνική δεξιότητα σε σύνθετα θέματα ΔΠΧΑ, στη
διενέργεια ενοποιήσεων και στην προετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων βάση των ΔΠΧΑ.



Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας καθώς και άριστες δεξιότητες
προφορικού και γραπτού λόγου, αποτελεσματικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων.



Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.



Οργανωτική ικανότητα με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα, με ικανότητα
αποτελεσματικής και υπεύθυνης διαχείρισης ταυτόχρονα πολλαπλών εργασιών και
αντικρουόμενων προτεραιοτήτων εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.



Ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα παρακίνησης και αλληλεπίδρασης
σε σύνθετα περιβάλλοντα. Δημιουργία ομαδικού πνεύματος και περιβάλλοντος
εμπιστοσύνης στη διαχείριση διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών.



Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ακεραιότητα και εχεμύθεια
θεωρούνται ως προαπαιτούμενα.

Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω
έως και την 4η Μαΐου 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_gfc@hcap.gr.
Ο Financial Controller θα διοριστεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων ή οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής διαμάχης ή περιορισμού.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για πληροφορίες σχετικά με την
Εταιρεία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hcap.gr

3

