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Current Job Vacancies with Deloitte Clients

Position Διευθυντής Λογιστηρίου code: ΔΛ/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 Λογιστηρίου.

The Position:

Αναφερόμενος/-η στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Λογιστηρίου & Οικονομικού Προγραμματισμού, οι
αρμοδιότητες του/της κατάλληλου/-ης υποψηφίου/-ας είναι οι παρακάτω:
• Υποστηρίζει το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στην επίτευξη των στόχων του και υποβάλλει προτάσεις για τη
βελτίωση της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Εφαρμόζει την πολιτική της Εταιρείας και τις διαδικασίες διεκπεραίωσης όλων των λογιστικών εργασιών σύμφωνα με τις
διατάξεις της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας.
• Συμβάλλει στην πιστή τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου και μεριμνά για την ορθή σύνταξη των πάσης φύσεως οικονομικών
καταστάσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης, καταστάσεις ταμειακών ροών, προσαρτήματα κλπ.) και την έγκαιρη
υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές.
• Συμμετέχει στην προετοιμασία του ετήσιου Προϋπολογισμού.
• Επιβλέπει την προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και την αποστολή τους στους αρμόδιους φορείς.
Διασφαλίζει την ορθότητα και την έγκαιρη υποβολή τους.
• Συμβάλλει στην ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων οικονομικού-λογιστικού ελέγχου εντός των εταιρικών και συμβατικών
πλαισίων.
• Διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των φορολογικών θεμάτων και την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των
φορολογικών-διοικητικών αρχών και άλλων υπηρεσιών/αρμοδίων φορέων, ασφαλιστικών ταμείων κλπ.
• Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής και μεριμνά για την εμπρόθεσμη είσπραξη των
ανοιχτών υπολοίπων, καθώς επίσης και την εμπρόθεσμη εξόφληση των κρίσιμων ανοιχτών υπολοίπων προμηθευτών-
πιστωτών.
• Μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση και των εκσυγχρονισμό του λογιστικού συστήματος της Εταιρείας έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ότι αυτό ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της.
• Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση των υφισταμένων του επιβλέποντας την εκτέλεση των καθημερινών
δραστηριοτήτων τους.

 

The Candidate:

Ικανότητες
• Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές ικανότητες για την αποτελεσματική οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο της
απόδοσης όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Λογιστηρίου.
• 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).
• Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδική συνεργασία, παρακίνηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Απαιτήσεις – Απαραίτητα Προσόντα – Προϋπηρεσία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ισοδύναμου ιδρύματος του εξωτερικού Οικονομικής κατεύθυνσης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων επιθυμητός.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχες Διευθυντικές Θέσεις στις Οικονομικές Υπηρεσίες μεγάλης ανώνυμης
εταιρείας, κατά προτίμηση του βιομηχανικού τομέα.
• Άριστη γνώση των ΕΛΠ και της κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων κατά τα ΕΛΠ.
• Πολύ καλή γνώση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), της σχετικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που
απορρέουν για τις εταιρείες.
• Πολύ καλή γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS) – εμπειρία στην κατάρτιση των αποτελεσμάτων κατά ΔΛΠ θα
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Εμπειρία στη χρήση λογισμικού ERP και ιδιαίτερα SAP/R3 (FI, SD, MM, PP, PA).
• Ευχέρεια στη χρήση του MS office και ειδικότερα του MS Excel.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών συνοδευόμενη από αντίστοιχο τίτλο σπουδών (π.χ. Certificate of Proficiency in English ή
πανεπιστημιακός τίτλος από το Ηνωμένο Βασίλειο).

 

The Company Offers:
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Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο
οργανισμό. Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα (αναφέροντας τον κωδικό ΔΛ/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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