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Current Job Vacancies with Deloitte Clients

Position Διευθυντής Συμβάσεων code: ΔΣ/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 Συμβάσεων.

The Position:

Αναφερόμενος/-η στο Γενικό Διευθυντή Νομικής Υπηρεσίας, οι αρμοδιότητες του/της κατάλληλου/-ης υποψηφίου/-ας είναι οι
παρακάτω:
• Καθορίζει ρεαλιστικούς στόχους και τους κανόνες επίτευξής τους για τη Διεύθυνση Συμβάσεων οι οποίοι είναι σε πλήρη
εναρμόνιση και υποστηρίζουν τους συνολικούς εταιρικούς στόχους και στρατηγικές της Διοίκησης.
• Διασφαλίζει ότι όλες οι συμβατικές σχέσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας, η μεθοδολογία και διαδικασίες εναρμονίζονται και
ακολουθούν έννομες πρακτικές και αρχές ισονομίας και ισοπολιτείας με τους πελάτες μας για ομοειδείς και ισοδύναμες
εμπορικές σχέσεις στα πλαίσια και τις δυνατότητες της ελληνικής νομοθεσίας και οδηγιών των εποπτευόμενων φορέων της
Εταιρείας.
• Σε πλήρη συμφωνία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς της εταιρείας, δημιουργεί και εποπτεύει τις πολιτικές και διεργασίες
έγκρισης της σύμβασης και των όρων της και προσδιορίζει πρακτικές και μεθόδους για τη διασφάλιση του συμφέροντος της
Εταιρείας όπως αυτό ορίζεται από τα αρμόδια και κατάλληλα εξουσιοδοτημένα όργανα διοίκησης από το Διοικητικό της
Συμβούλιο.
• Προσδιορίζει εναλλακτικούς τρόπους χειρισμού και διαχείρισης των συμβάσεων για μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους
στα πλαίσια του Νόμου και της χρηστής διαχείρισης των πελατών με στόχο την ικανοποίησή τους και την εξασφάλιση της
διαχρονικότητας των συμβατικών σχέσεων.
• Καθορίζει, υλοποιεί και διατηρεί κατάλληλα συστήματα και μεθόδους για διασφάλιση έγκαιρων πληρωμών και συνδράμει
στο έργο των υπευθύνων της Διοίκησης Προγραμμάτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση της σύμβασης. Παρακολουθεί την
υλοποίηση της σύμβασης και επεμβαίνει, όπου κριθεί αναγκαίο, για τον καθορισμό και προσδιορισμό αποδοτικών και
οικονομικά συμφερουσών λύσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
• Σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς της Εταιρείας, μελετά και καταρτίζει συμβατικούς οικονομικούς και γενικούς
όρους στη φάση της υποβολής προσφοράς, διαπραγμάτευσης της σύμβασης, τροποποίησης υπάρχουσας σύμβασης ή
επέκτασης του πλαισίου συνεργασίας.

 

The Candidate:

Ικανότητες
• Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές ικανότητες για την αποτελεσματική οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο της
απόδοσης όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Συμβάσεων.
• 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 – Προσόντα – Προϋπηρεσία
• Πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (νομικής κατεύθυνσης).
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε Διευθυντικές θέσεις στον τομέα των Συμβάσεων 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).
• Άριστη γνώση 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 ΔΣ/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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