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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. συνεχίζοντας την αναπτυξιακής της πορεία, 

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να απευθύνει πρόσκληση υποβολής βιογραφικών 

σημειωμάτων για την πλήρωση θέσης που θα καλύψει ανάγκες της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Τίτλος Θέσης:   Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης Δεδομένων & Αναφορών (M.I.S.) 
 
Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης που αναφέρεται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 
Βασική Αποστολή Θέσης: Η διασφάλιση της ακρίβειας, πληρότητας και εγκυρότητας του 
περιεχομένου αλλά και έγκαιρης έκδοσης των πάσης φύσεων αναφορών που απαιτούνται 
από το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η παροχή έγκαιρης και ουσιαστικής πληροφόρησης 
προς τις Διευθύνσεις της Τράπεζας και τη Διοίκηση. 
 
Τυπικά Προσόντα: 
 
Εκπαίδευση – Γνώσεις:   

• Πανεπιστημιακές σπουδές σε Χρηματοοικονομικά  

• Μεταπτυχιακές σπουδές σε ανάλογα πεδία με έμφαση την ανάλυση & διαχείριση 
δεδομένων. 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

• Γνώση MS Office & εφαρμογών στατιστικής ανάλυσης (εργαλείων σχεδιασμού και 
ανάλυσης δεδομένων) 

 
Εμπειρία:  
Τουλάχιστον 6 χρόνια συνολικής εργασιακής εμπειρίας εκ των οποίων:  

• Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε τμήματα MIS, reporting, κλπ. 

• Τουλάχιστον 2 χρόνια απασχόλησης σε Τράπεζες ή Ελεγκτικές εταιρίες. 

Δεξιότητες Συμπεριφοράς: 
Άριστη Επικοινωνία, αναλυτική και οργανωτική ικανότητα, ομαδικότητα, προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 
 

Ενδεικτική Περιγραφή Καθηκόντων: 

• Κατάρτιση και τυποποίηση αναφορών (reports) και αναλύσεων, με σκοπό τη 

λειτουργική υποστήριξη της Διοίκησης της Τράπεζας, των επιμέρους Διευθύνσεων, 

καθώς και την ενημέρωση εξωτερικών φορέων και αρχών.  

• Ανάλυση των αναγκών παραγωγής αναφορών και εισήγηση για τον τρόπο κάλυψης 

των αναγκών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών βελτίωσης / 
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προσαρμογής των πληροφοριών που παράγονται από τα πληροφοριακά συστήματα 

/ βάσεις δεομένων της Τράπεζας.   

• Παρακολούθηση εποπτικού πλαισίου Τραπεζών και υλοποίηση απαιτούμενων από 
το εποπτικό πλαίσιο αλλαγών στη διαδικασία παρακολούθησης δεικτών και 
αναφορών 
 

 

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι και την  Κυριακή 26 Ιουνίου 2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν βιογραφικό μαζί με το Έντυπο Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: hr@epirusbank.gr  

 
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
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