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Current Job Vacancies with Deloitte Clients

Position Διευθυντής Εργοστασίου code: ΔΕΡ/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 Εργοστασίου.

The Position:

Αναφερόμενος/-η στο Γενικό Διευθυντή Εργοστασίων, οι αρμοδιότητες του/της κατάλληλου/-ης υποψηφίου/-ας είναι οι
παρακάτω:
• Συμμετέχει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των ετήσιων στόχων του Εργοστασίου, θέτοντας πρότυπα για την επίτευξη των
εναρμονισμένων με τους ετήσιους στόχους της Εταιρείας.
• Συμμετέχει στη διαμόρφωση και διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού για τη λειτουργία του Εργοστασίου, λαμβάνοντας
τα ανάλογα μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες της υλοποιούνται εντός των ορίων του
προϋπολογισμού.
• Αποφασίζει και εφαρμόζει μεθόδους και πρακτικές αναγκαίες για την επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης των φυσικών και
ανθρώπινων πόρων μέσα στα πλαίσια των εταιρικών κατευθύνσεων.
• Σύμφωνα με αίτηση/οδηγία συμμετέχει στην ανάπτυξη ή ανανέωση του ετήσιου σχεδίου διαχείρισης, του μακροχρόνιου
Στρατηγικού/Επιχειρησιακού προγραμματισμού της Εταιρείας και των επιχειρηματικών σχεδίων του Εργοστασίου.
• Διασφαλίζει ότι η εκτελούμενη παραγωγική εργασία του Εργοστασίου γίνεται σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα
εργασίας, τους επιδιωκόμενους στόχους κόστους και στα προγραμματισμένα χρονικά όρια.
• Διασφαλίζει τεχνογνωσία επί των σύγχρονων μεθόδων και τάσεων συντήρησης επισκευών και αναβαθμίσεων μειζόνων
συγκροτημάτων και παρελκόμενων πτητικών.
• Σε πλήρη συντονισμό/συνεργασία με άλλες επηρεαζόμενες δραστηριότητες της Εταιρείας, επανεξετάζει με τους πελάτες
προγράμματα και δυνατότητες του Εργοστασίου εντός των συμβατικών πλαισίων.
• Μεριμνά για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και καθοδήγηση και έλεγχο των στελεχών και του προσωπικού που απασχολείται
στη Διεύθυνσή του ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητάς του.

 

The Candidate:

Ικανότητες
• Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές ικανότητες (προγραμματισμός, οργάνωση, στελέχωση, καθοδήγηση, έλεγχος) για
τη διοίκηση σύνθετων έργων πολλαπλών γραμμών παραγωγής και προγραμμάτων, πολυάριθμων συνεργείων και μεγάλου
πλήθους ανθρώπινου δυναμικού (άνω των 200 ατόμων).
• 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, ικανότητα για παρακίνηση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Απαιτήσεις – Προσόντα – Προϋπηρεσία
• Διπλωματούχος Μηχανικός ή Μηχανολόγος ΑΕΙ (Στρατιωτικών σχολών συμπεριλαμβανομένων) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης Σχολής της αλλοδαπής και Μεταπτυχιακός τίτλος/MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. MBA σε Industrial
Engineering θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε Διευθυντικές θέσεις σε Εργοστάσιο Παραγωγής μεγάλων Εταιρειών κατά προτίμηση
στο βιομηχανικό κατασκευαστικό Τομέα.
• Γνώση και εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους βελτίωσης της παραγωγικότητας, όπως Lean manufacturing, 6sigma ή άλλων,
παρεμφερούς περιεχομένου, μεθόδων.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο) συνοδευόμενη από αντίστοιχο τίτλο σπουδών (π.χ.
Certificate of Proficiency in English ή πανεπιστημιακός τίτλος από το Ηνωμένο Βασίλειο)˙ γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Γνώση και εξοικείωση Πληροφοριακών συστημάτων κατά προτίμηση SAP.
• Δυνατότητα μετάβασης στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση εταιρικών στόχων (εταιρικά ταξίδια).

 

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 ΔΕΡ/01.12) στο Τμήμα
Εξεύρεσης και Επιλογής Στελεχών, mycv@deloitte.gr.
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Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.
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