ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ & ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου
ζητά άμεσα για εργοδότηση άτομο για τη θέση του Λειτουργού Κανονιστικής &
Ηθικής Συμμόρφωσης στα γραφεία της στη Λευκωσία.

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ
Παρακολουθεί και μελετά συνεχώς για το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τα
αυτορυθμιζόμενα πρότυπα που διέπουν /επηρεάζουν τις δραστηριότητες της
Τράπεζας και συμβουλεύει και καθοδηγεί για την εφαρμογή τους στην Τράπεζα με
σκοπό τη πλήρη συμμόρφωση.

ΕΥΘΥΝΕΣ & ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Παρακολουθεί από συστηματικές και άλλες πηγές τις κανονιστικές και νομικές
εξελίξεις που διέπουν το χρηματοοικονομικό τομέα, τις δημόσιες εταιρείες
τόσο στην Κύπρο όσον και στο εξωτερικό, σε ρυθμιζόμενες αγορές που
δραστηριοποιείται η Τράπεζα και ενημερώνει και συμβουλεύει τα αρμόδια
τμήματα.



Συντηρεί και επικαιροποιεί αρχεία σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει την Τράπεζα.



Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε
όλα τα Τμήματα της Τράπεζας με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης
με το κανονιστικό πλαίσιο.



Διαχειρίζεται και συμβουλεύει για εφαρμογή νέου κανονιστικού πλαισίου, σε
έργα



Διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία με Εποπτικές αρχές για θέματα
ερμηνείας και εξελίξεων στοn κανονιστικό τομέα.



Ετοιμάζει και διεξάγει τακτικά προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης
σχετικά με τη συμμόρφωση και τα ρυθμιστικά θέματα με σκοπό την πλήρη
ενημέρωση του προσωπικού για τα θέματα αυτά.



Συμβάλλει και συμβουλεύει στην ετοιμασία των απαραίτητων πολιτικών και
διαδικασιών για εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και στην ετοιμασία των
απαιτούμενων εκθέσεων κανονιστικής συμμόρφωσης προς την Ανώτερη
Διεύθυνση και Εποπτικές Αρχές.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Προσήλωση στην επίτευξη στόχων
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας
Αποτελεσματικότητα και ικανότητα να ενεργεί βάσει στενών χρονοδιαγραμμάτων
Εξαιρετικές αναλυτικές ικανότητες
Άνεση στην επικοινωνία και ευχέρεια διαπραγμάτευσης
Ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων
Ευέλικτη προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Αναπτυξιακός προσανατολισμός

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ






Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νομική.
Γνώση του κανονιστικού και νομικού πλαισίου που διέπει τον
χρηματοοικονομικό
τομέα
και
το
πλαίσιο
λειτουργίας
των
χρηματοοικονομικών δημόσιων εταιρειών.
Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε Νομικό ή Ελεγκτικό ή Χρηματοπιστωτικό
Ίδρυμα σε παρόμοια καθήκοντα
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Μεταπτυχιακό στη Νομική ή Μέλος Εγκεκριμένων Λογιστών

ΑΠΟΛΑΒΕΣ & ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Στους υποψήφιους/ιες που θα επιλεγούν θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο
απολαβών, αναλόγως προσόντων και πείρας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της
εφαρμογής «e-Recruitment», η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας Κύπρου www.bankofcyprus.com.cy (Θέσεις Εργασίας) ακολουθώντας
τα πιο κάτω βήματα:


Εγγραφή στο σύστημα



Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
 Ηλεκτρονική συμπλήρωση προσωπικών/ακαδημαϊκών/ επαγγελματικών
και άλλων στοιχείων
 Release του Βιογραφικού Σημειώματος



Υποβολή της αίτησης, μέσω της ενότητας “Employment Opportunities”
 Job Search
 Start
 Επιλογή θέσης





Apply
Send Application (βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη)
Send Application

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα
15/5/2017.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι αιτητές οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις
προϋποθέσεις θα κληθούν σε γραπτό διαγωνισμό και προσωπική συνέντευξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


Άτομα που υπέβαλαν το βιογραφικό τους σημείωμα στο παρελθόν, έχουν τα πιο
πάνω προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης θέσης
εργασίας, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν νέα αίτηση μέσω του συστήματος
«e-Recruitment».



Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις ή
λαμβάνονται μετά την ημερομηνία που ορίστηκε πιο πάνω, δεν θα ληφθούν
υπόψη και δεν θα τους σταλεί οποιαδήποτε απάντηση.



Θα ληφθούν υπόψη μόνο αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά
μέσω της εφαρμογής «e-Recruitment».



Τονίζεται ότι οποιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια ή παράλειψη από
μέρους του υποψηφίου όσον αφορά τα προσόντα και άλλα στοιχεία
του θα συνεπάγεται άμεση απόρριψη της αίτησης.



Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

