Γηεσζσληής Έργοσ – Σκήκα Οργάλφζες & Αιιαγής
Project Manager – Organization & Change Department
Τν Σπγθξφηεκα ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ δεηά άκεζα γηα εξγνδφηεζε άηνκν γηα ηε ζέζε
“Γηεπζπληή Έξγνπ” (Project Manager) ζην ηκήκα Οξγάλσζεο & Αιιαγήο ηεο Γηεχζπλζεο
Λεηηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο.

ΣΟΥΟ ΘΔΗ
Σρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ Έξγσλ (Projects) κε ζηφρν ηελ επηηπρή
νινθιήξσζή ηνπο εληφο:




ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
ηνπ εγθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο,

δηαζθαιίδνληαο ηελ επίηεπμε ησλ αλακελφκελσλ σθειεκάησλ γηα ην Σπγθξφηεκα.

ΔΤΘΤΝΔ & ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ











Οξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα (Projects) πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο, πνιηηηθέο θαη κεζνδνινγία πνπ θαζνξίδεη ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Έξγσλ (ΓΓΔ PMO) κε ζθνπφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπο.
Δηνηκάδεη θαη αλαζεσξεί ζε ζπλερή βάζε έλα ιεπηνκεξέο πιάλν έξγνπ /
ρξνλνδηάγξακκα (project plan), ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο
πφξνπο θαη ηηο ρξνληθέο παξακέηξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ.
Διέγρεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ πνξεία εξγαζηψλ ησλ έξγσλ, ελεξγεί πξνιεπηηθά,
ζπλεξγάδεηαη, θαηεπζχλεη θαη θαζνδεγεί ηελ νκάδα έξγνπ ζην λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηεο κε ζθνπφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ηελ ηήξεζε ησλ
ρξνλνδηαγξακκάησλ, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε
δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ.
Γηαρεηξίδεηαη ηπρφλ αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, ελεκεξψλεη
έγθαηξα ηνλ αλάδνρν (project owner) ηνπ έξγνπ θαη πξνβαίλεη ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο
κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ εγθξηζέληνο
ζθνπνχ, ηνπ εγθξηζέληνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο
Δηνηκάδεη, ππνβάιεη γηα έγθξηζε θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ πνπ
έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ αλάδνρν (project owner) θαη ηηο
δηάθνξεο επηηξνπέο ηνπ έξγνπ.
Δηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη εθζέζεηο πξνφδνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζε ηνπ αλάδνρνπ, ησλ δηάθνξσλ επηηξνπψλ θαη ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ.

ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ









Πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα / Αλάιεςε επζχλεο
Οξζνινγηζηηθή Αλάιπζε, Δθηίκεζε Κηλδχλσλ & Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ
Οξγαλσηηθέο θαη εγεηηθέο δεμηφηεηεο
Δπηθνηλσλία / Γηαπξνζσπηθέο Σρέζεηο
Γηαπξαγκαηεπηηθέο Ιθαλφηεηεο
Οκαδηθφηεηα
Αλζεθηηθφηεηα / Πξνζαξκνζηηθφηεηα
Δμππεξέηεζε Πειαηψλ

ΠΔΙΡΑ ΓΝΩΔΙ



Πνιχ θαιή γξαπηή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία ηφζν ζηελ αγγιηθή φζν θαη ηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Πνιχ θαιή γλψζε ινγηζκηθψλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγσλ (π.ρ. MS Project) θαη
παξαγσγηθφηεηαο γξαθείνπ (Office Products).

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ



Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ζε θιάδν ζεηηθψλ επηζηεκψλ, κεραληθήο (engineering),
πιεξνθνξηθήο ή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ.
Πεληαεηήο εκπεηξία ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ θαη εθαξκνγή κεζνδνινγίαο Project
Management.

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ



Μεηαπηπρηαθφ ζηνπο πην πάλσ θιάδνπο ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ.
Πηζηνπνίεζε ζην Project Management (π.ρ. PMP, AGILE)

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.

