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Current Job Vacancies with Deloitte Clients

Position Διευθυντής Μάρκετινγκ & Πωλήσεων code: ΔΜΠ/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 Μάρκετινγκ & Πωλήσεων.

The Position:

Αναφερόμενος/-η στο Γενικό Διευθυντή Εμπορικού, οι αρμοδιότητες του/της κατάλληλου/-ης υποψηφίου/-ας είναι οι
παρακάτω:
• Σχεδιάζει και υποστηρίζει τους εμπορικούς στόχους της Εταιρείας καθώς και προωθεί την υλοποίηση της καθορισθείσας
στρατηγικής για την επίτευξή τους.
• Συντονίζει την προετοιμασία προσφορών, επιδιώκει την υπογραφή γενικών και βασικών Συμβάσεων πωλήσεων καθώς και
ειδικών Συμφωνιών οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των συμβαλλόμενων μερών και δημιουργούν προοπτικές
περαιτέρω επιχειρηματικών ευκαιριών και ανάπτυξης της τεχνολογικής υποδομής και δυνατοτήτων της Εταιρείας.
• Εισηγείται για την πολιτική Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής τιμών, των εμπορικών
λειτουργιών, των επιμέρους εταιρικών οδηγιών και των συστημάτων υποστήριξής τους.
• Καθορίζει τη συμμετοχή και τις αρμοδιότητες των οργανικών φορέων της Εταιρείας στο περιβάλλον των εμπορικών
λειτουργιών κατά τη διάρκεια ζωής του κύκλου των προγραμμάτων.
• Φροντίζει για την έγκαιρη εξασφάλιση των πόρων και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την υποστήριξη και
επιτυχή ολοκλήρωση όλων των παραπάνω.
• Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία και διοίκηση της Διεύθυνσης, καθώς και για κάθε
άλλη αρμοδιότητα όπως ορίζεται από την πολιτική και τις διαδικασίες της Εταιρείας.

 

The Candidate:

Ικανότητες
• Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές ικανότητες για την αποτελεσματική οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο της
απόδοσης όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων.
• 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).
• Υψηλού επιπέδου διαπραγματευτικές ικανότητες απαραίτητες κατά τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών.
• Πολύ καλά αναπτυγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
• Άριστες ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδική συνεργασία, παρακίνηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου
δυναμικού.

Απαιτήσεις – Προσόντα – Προϋπηρεσία
• Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (τεχνολογικής κατεύθυνσης) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με κατεύθυνση το Μάρκετινγκ.
• Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε Διευθυντικές θέσεις στον τομέα του Μάρκετινγκ σε μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας συνοδευόμενη από αντίστοιχο τίτλο σπουδών (π.χ. Certificate of Proficiency in
English ή πανεπιστημιακός τίτλος από το Ηνωμένο Βασίλειο).
• Γνώση χρήσης Η/Υ – MS office.
• 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 ΔΜΠ/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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