Δπητεηρεζηαθός Αλαισηής – Σκήκα Οργάλφζες & Αιιαγής
Business Analyst – Organization & Change Department
Τν Σπγθξφηεκα ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ δεηά άκεζα γηα εξγνδφηεζε άηνκν γηα ηε ζέζε
“Δπηρεηξεζηαθφο Αλαιπηήο” (Business Analyst) ζην ηκήκα Οξγάλσζεο & Αιιαγήο ηεο
Γηεχζπλζεο Λεηηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο.
ΣΟΥΟ ΘΔΗ
Πξνσζεί ηελ αιιαγή θαζνξίδνληαο ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο
Τξάπεδαο - ζε ζπλεξγαζία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) - θαη εηζεγείηαη ιχζεηο
κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ή/θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ πξνο βειηίσζε
ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ εξγαζίαο.
ΔΤΘΤΝΔ & ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ









Σπλεξγάδεηαη κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο
Τξάπεδαο κε ζθνπφ λα θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε γηα ηερλνινγηθή αιιαγή θαη λα
πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθή αλάιπζε.
Δηνηκάδεη ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Απαηηήζεηο (Business Requirements) κε βάζε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ελδηαθεξφκελεο Γηεχζπλζεο
Λεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηεο ελδηαθεξφκελεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ
ππφινηπσλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη
ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο.
Αμηνινγεί θαη αλαιχεη ηα απνηειέζκαηα / επηδφζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, εθηηκά
ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ιχζεσλ απηψλ θαη εηζεγείηαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ
ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο.
Σπκκεηέρεη ζηε δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ελφο έξγνπ (π.ρ. testing, change
request, task prioritisation).

ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ







Πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα / Αλάιεςε επζχλεο
Αλάιπζε & Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ
Αλζεθηηθφηεηα / Πξνζαξκνζηηθφηεηα
Δμππεξέηεζε Πειαηψλ
Δπηθνηλσλία / Γηαπξνζσπηθέο Σρέζεηο
Οκαδηθφηεηα

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ


Πηπρίν ζηελ επηρεηξεζηαθή αλάιπζε, ή καζεκαηηθά, ή πιεξνθνξηθή, ή άιιν ζπλαθή
θιάδν.

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Μεηαπηπρηαθφ ζηνπο πην πάλσ θιάδνπο ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ.
Πηζηνπνίεζε ζην Business Analysis (π.ρ. IIBA) ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ.
Πεληαεηήο εκπεηξία ζηo Business Analysis ή πξνεγνχκελε ηξαπεδηθή εκπεηξία ζην
ζπγθεθξηκέλν θιάδν.





ΑΠΟΛΑΒΔ & ΩΦΔΛΗΜΑΣΑ
Σηνπο ππνςεθίνπο/ηεο πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξνζθεξζεί ειθπζηηθφ παθέην απνιαβψλ,
αλαιφγσο πξνζφλησλ θαη πείξαο.
ΑΙΣΗΔΙ

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέζσ ηεο
εθαξκνγήο «e-Recruitment», ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Τξάπεδαο Κχπξνπ www.bankofcyprus.com.cy (Θέζεηο Δξγαζίαο) αθνινπζψληαο
ηα πην θάησ βήκαηα:


Δγγξαθή ζην ζχζηεκα



Υπνβνιή Βηνγξαθηθνχ Σεκεηψκαηνο
 Ηιεθηξνληθή ζπκπιήξσζε πξνζσπηθψλ/αθαδεκατθψλ/
επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ
 Release ηνπ Βηνγξαθηθνχ Σεκεηψκαηνο



Υπνβνιή ηεο αίηεζεο, κέζσ ηεο ελφηεηαο “Employment Opportunities”
 Job Search
 Start
 Δπηινγή ζέζεο
 Apply
 Send Application (βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζηελ νζφλε)
 Send Application

Σειεσηαία εκεροκελία σποβοιής αηηήζεφλ είλαη ε Πέκπηε 12/01/2017.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Οη αηηεηέο νη νπνίνη θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζα
θιεζνχλ ζε γξαπηφ δηαγσληζκφ θαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.

ΗΜΔΙΩΔΙ


Άηνκα πνπ ππέβαιαλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζην παξειζφλ, έρνπλ ηα πην πάλσ
πξνζφληα θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο, ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα ππνβάινπλ λέα αίηεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «e-Recruitment».



Αηηήζεηο απφ ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε γξαπηφ δηαγσληζκφ ή
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία επηινγήο γηα
πξφζιεςε ζην Σπγθξφηεκα ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο,

δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβάινπλ λέα αίηεζε.


Αηηήζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη πξνυπνζέζεηο ή
ιακβάλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίζηεθε πην πάλσ, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε
θαη δελ ζα ηνπο ζηαιεί νπνηαδήπνηε απάληεζε.



Θα ιεθζνχλ ππφςε κφλν αηηήζεηο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά
κέζσ ηεο εθαξκνγήο «e-Recruitment».



Σολίδεηαη όηη οποηαδήποηε εζθεκκέλε αλαθρίβεηα ή παράιεηυε από κέροσς
ηοσ σπουεθίοσ όζολ αθορά ηα προζόληα θαη άιια ζηοητεία ηοσ ζα
ζσλεπάγεηαη άκεζε απόρρηυε ηες αίηεζες.



Όιεο νη αηηήζεηο ζα ηχρνπλ εκπηζηεπηηθνχ ρεηξηζκνχ.

