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Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ. (ΚΕΔΙΠΕΣ), η οποία εξειδικεύεται στην ανάκτηση και διαχείριση μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο άτομο για τη θέση του/της 
Διευθυντή/τριας Διεύθυνσης Απομόχλευσης, με βάση τη Λευκωσία.

Η θέση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία εργοδότησης για ένα άτομο με ηγετικό προφίλ και εκτενή σχετική εμπειρία, το οποίο θα 
παρουσιάζει υψηλά επίπεδα πρωτοβουλίας και θα προΐσταται της Διεύθυνσης Απομόχλευσης, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της 
ευθυγράμμισης της Διεύθυνσης με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Απομόχλευσης θα 
αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρείας, θα είναι μέλος της Ανώτερης Διευθυντικής 
Ομάδας και θα έχει την ευθύνη για την ταχεία και αποτελεσματική απομόχλευση των δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας.

Οι βασικές αρμοδιότητες του ατόμου που θα προσληφθεί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
• Διαμόρφωση και επίβλεψη εφαρμογής των στρατηγικών και πολιτικών για την απομόχλευση και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων 

της Εταιρείας (δανείων, ακινήτων και άλλων επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων), με βάση τις παραμέτρους κινδύνου που έχουν 
τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

• Καθορισμό και υλοποίηση πολιτικής τιτλοποίησης ή / και πώλησης περιουσιακών στοιχείων και χειρισμό θεμάτων που αφορούν 
τιμολόγηση χαρτοφυλακίων.

• Καθορισμό πολιτικών υπολογισμού ανακτήσιμης αξίας και πολιτικών πώλησης για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο 
εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων.

• Παρακολούθηση, μελέτη καθώς και ανάλυση των εξελίξεων της αγοράς ακινήτων και δανείων, με σκοπό την ενημέρωση και υποβολή 
εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τον πιθανό επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής και πολιτικών 
της Εταιρείας, καθώς και τον κατάλληλο χρόνο για την πώληση / τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων και τον εντοπισμό πιθανών 
επενδυτών.

• Σύνταξη και ετοιμασία εκθέσεων για όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του, με στόχο την άμεση ενημέρωση και την υποβολή 
εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

• Στενή συνεργασία με τον Διευθυντή Διεύθυνσης Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου υπό Διαχείριση για σκοπούς εφαρμογής της 
Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) καθώς και με την υπόλοιπη Διευθυντική Ομάδα.

• Ευθύνη σχεδιασμού ανάθεσης και επίβλεψης υπηρεσιών σε τρίτα μέρη, όπως συμβούλους στρατηγικής απομόχλευσης, κ.λπ.
• Ευθύνη επίβλεψης, παροχής καθοδήγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.  
• Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ.

• Πτυχίο (BA/BSc) στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομική Διοίκηση ή άλλο συναφή κλάδο.
• Μεταπτυχιακό (MA/MSc/MBA) στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομική Διοίκηση ή άλλο συναφή κλάδο ή / και 

επαγγελματικό τίτλο σπουδών όπως ACA, ACCA,CPA (ή άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο σπουδών). 
• Επαγγελματικός τίτλος στα χρηματοοικονομικά όπως CFA ή / και στη διαχείριση κινδύνων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Εξαετής (6) εμπειρία στον τομέα διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αφορούν δάνεια ή / και ακίνητα ή / και στον τομέα των 

αναδιαρθρώσεων. 
• Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στην πώληση / απομόχλευση δανείων ή / και ακινήτων.
• Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρίας σε ανάλογες Διευθυντικές θέσεις.
• Ευρεία γνώση της σχετικής με τον τομέα νομοθεσίας, καθώς και βέλτιστων πρακτικών.
• Δεξιότητες καθοδήγησης, ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
• Ομαδικό πνεύμα, με πολύ καλές ικανότητες οικοδόμησης και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων.    
• Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα απόδοσης κάτω από στενά χρονοδιαγράμματα. 
• Ισχυρό προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ευελιξία, μεθοδικότητα και πρακτικότητα.
• Κριτική σκέψη και αναλυτικές δεξιότητες ως προς την αξιολόγηση δεδομένων.
• Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΜS Office). 
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

• Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.
• Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για περίοδο τεσσάρων (4) ετών και δύναται να ανανεωθεί για ακόμα τέσσερα (4) έτη.
• Η εργοδότηση τελεί υπό προϋπόθεση έγκρισης της ικανότητας και καταλληλότητας (fit and proper test) από την Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της Deloitte 
www.cydeloittecareers.com, επιλέγοντας τη θέση “ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΜΟΧΛΕΥΣΗΣ (Deleveraging)” το αργότερο 
μέχρι την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.
Σημειώνεται πως για την πιο πάνω θέση, θα ειδοποιηθούν μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι.
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