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Current Job Vacancies with Deloitte Clients

Position Διευθυντής Περιβάλλοντος code: ΔΠ/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 Περιβάλλοντος.

The Position:

Αναφερόμενος/-η στο Γενικό Διευθυντή Εργοστασίων, οι αρμοδιότητες του/της κατάλληλου/-ης υποψηφίου/-ας είναι οι
παρακάτω:
• Συνεργάζεται με τη Διοίκηση για την εφαρμογή της τρέχουσας Περιβαλλοντικής πολιτικής της Εταιρείας.
• Συμβάλλει στο σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης των περιβαλλοντικών δράσεων της Εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας.
• Μεριμνά για τον εναρμονισμό των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
• Επιβλέπει και ενημερώνεται σχετικά με τη διενέργεια των περιβαλλοντικών ελέγχων που διεξάγει τόσο η Εταιρεία όσο και οι
αρμόδιες κρατικές περιβαλλοντικές αρχές.
• Συνεργάζεται με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για περιβαλλοντικά ερευνητικά προγράμματα τα οποία η Εταιρεία
επιδοτεί και στηρίζει.
• Διασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική επικοινωνία των περιβαλλοντικών πρακτικών και των συναφών
ακολουθούμενων παραγωγικών μεθόδων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ορθή πληροφόρηση τόσο των εργαζομένων της
Εταιρείας όσο και του κοινού.
• Εκπροσωπεί τη Διοίκηση της Εταιρείας σε επαφές με εκπροσώπους σωματείων εργαζομένων, Πελάτες, τοπικές αρχές, λοιπά
τρίτα μέρη (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) αναφορικά με περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών
και εξουσιοδοτήσεων της Διοίκησης.
• Προτείνει τρόπους βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων φυσικοχημικής επεξεργασίας των βιομηχανικών
αποβλήτων και του βιολογικού σταθμού των αστικών αποβλήτων για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των
παραγόμενων αποβλήτων.
• Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της Εταιρείας.

 

The Candidate:

Αιτούμενα Προσόντα
• Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ (της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής) ή
Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού ή Διπλωματούχου Μηχανικού.
• Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
• Πενταετής (τουλάχιστον) σχετική προϋπηρεσία και επαγγελματική εμπειρία σε θέση στελέχους ευθύνης όλων των
περιβαλλοντολογικών θεμάτων μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης.
• Πολύ καλή γνώση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
• Άριστη γνώση Αγγλικών, συνοδευόμενη από αντίστοιχο τίτλο σπουδών (π.χ. Certificate of Proficiency in English ή
πανεπιστημιακός τίτλος από το Ηνωμένο Βασίλειο), και επιθυμητή η γνώση άλλη ξένης γλώσσας.
• Άριστες ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
• Ισχυρός χαρακτήρας ανθεκτικός σε επίπονες και πιεστικές απαιτήσεις εκτέλεσης έργων.

 

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 ΔΠ/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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