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Current Job Vacancies with Deloitte Clients

Position Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού code: ΔΑΔ/01.12

Client Ο πελάτης μας, μεγάλη βιομηχανική εταιρεία του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
(ΔΕΚΟ) με πάνω από 2000 εργαζομένους και σημαντική εξαγωγική
δραστηριότητα και προσανατολισμό, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα δυναμικό
στέλεχος για τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.

The Position:

Αναφερόμενος/-η στο Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης, οι αρμοδιότητες του/της κατάλληλου/-ης υποψηφίου/-ας είναι οι
παρακάτω:
• Χαράσσει τη Στρατηγική της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και κατευθύνει τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του
Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της.
• Διαχειρίζεται αποτελεσματικά το σύνολο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των προσλήψεων προσωπικού, της πολιτικής αμοιβών, της αξιολόγησης της απόδοσης
των εργαζομένων, θεμάτων προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού, της εφαρμογής συστημάτων εξέλιξης καριέρας και
διαδοχής, της ανάπτυξης κινήτρων και παρακίνησης του προσωπικού. Επίσης, αναπτύσσει και εφαρμόζει τις διαδικασίες και το
σύστημα ελέγχου της παρουσίας και πλήρους αξιοποίησης του ωραρίου εργασίας.
• Προβαίνει σε αξιολόγηση και τακτικές αναθεωρήσεις της περιγραφής καθηκόντων και σωστής διαβάθμισης των ειδικοτήτων
και θέσεων εργασίας ώστε να εναρμονίζονται με τη δυναμική εξέλιξη των αναγκών της εταιρίας και τα διεθνώς ισχύοντα στο
βιομηχανικό κατασκευαστικό κλάδο.
• Αναπτύσσει τα κατάλληλα πληροφοριακά δελτία (reports) και δείκτες δραστηριοτήτων και απόδοσης του ανθρώπινου
δυναμικού και ενημερώνει δεόντως τη Διοίκηση και άλλα στελέχη για την αποτελεσματικότερη διοίκηση και έλεγχο του
ανθρώπινου δυναμικού.
• Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των στόχων της Διεύθυνσής του και συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων άλλων
Διευθύνσεων της Εταιρείας για την ανάπτυξη και βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.
• Προδιαγράφει και εφαρμόζει τα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης που συμβάλλουν στην επιμόρφωση και ανάπτυξη των
ικανοτήτων του προσωπικού.
• Ανανεώνει, με γνώμονα τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου ανθρώπινου δυναμικού και
δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα που συντελούν στην ανύψωση του ηθικού και αύξησης της παραγωγικότητας του
ανθρώπινου κεφαλαίου.
• Μεριμνά για την ανάπτυξη αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας με του Συνδικαλιστικούς φορείς στο
πλαίσιο των Νόμων και των κανονισμών που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις προς επίτευξη εργασιακής ειρήνης και
απρόσκοπτης υλοποίησης των στόχων της Εταιρείας.

 

The Candidate:

Ικανότητες
• Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές ικανότητες για τη διοίκηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
μεγάλου πλήθους (άνω των 500 ατόμων) ευρέως φάσματος τεχνικών και διοικητικών ειδικοτήτων.
• Στρατηγική σκέψη, σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη, ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων.
• Ισχυρός χαρακτήρας ανθεκτικός σε επίπονες και πιεστικές απαιτήσεις εκτέλεσης έργων.
• Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων (Risk Management).
• Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές αρετές και μεγάλες ικανότητες για την παρακίνηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση των συνδικαλιστικών θεμάτων.

Απαιτήσεις – Προσόντα – Προϋπηρεσία
• Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ (της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος της αλλοδαπής) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικές
σπουδές στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και Μεταπτυχιακό τίτλο.
• Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε διευθυντικές θέσεις στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλης Εταιρείας κατά
προτίμηση στον Κατασκευαστικό Βιομηχανικό Τομέα με μεγάλο πληθυσμό. Προϋπηρεσία και εμπειρία σε εργασιακές σχέσεις,
συλλογικές διαπραγματεύσεις υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων και διαχείρισης συνδικαλιστικών σωματείων.
• Μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως προγραμματισμό
ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης καριέρας και διαδοχής, αξιολόγησης και διοίκησης απόδοσης.
• Πολύ καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας και εμπειρία στην εφαρμογή κανονισμών εργασίας και διαδικασιών διοίκησης
προσωπικού.
• Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών (της Αγγλικής οπωσδήποτε, συνοδευόμενη από αντίστοιχο τίτλο σπουδών (π.χ.
Certificate of Proficiency in English ή πανεπιστημιακός τίτλος από το Ηνωμένο Βασίλειο))
• Πολύ καλή γνώση πληροφοριακών συστημάτων, κατά προτίμηση SAP και χρήσης Η/Υ – MS office.
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The Company Offers:

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο
οργανισμό. Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα (αναφέροντας τον κωδικό ΔΑΔ/01.12) στο Τμήμα
Εξεύρεσης και Επιλογής Στελεχών, mycv@deloitte.gr.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.
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