Learning & Professional Development Officer
Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία EuroLife, κέινο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ, δεηά
άκεζα γηα εξγνδφηεζε άηνκν γηα ηε ζέζε “Learning & Professional Development Officer”
ζην Τκήκα Πσιήζεσλ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο ζηε Λεπθσζία.
ΣΟΥΟ ΘΔΗ
Οξγαλψλεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο
θαηάιιεινπ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ
επηπέδνπ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σπκβνχισλ θαη ηελ απφθηεζε επηπιένλ δεμηνηήησλ.

ΔΤΘΤΝΔ & ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ









Καζνξίδεη ην πιαίζην εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ.
Δληνπίδεη έγθαηξα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ.
Καηαξηίδεη Δηήζην Πιάλν Δθπαίδεπζεο ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ
ηήξεζή ηνπ.
Καζνξίδεη ην πιαίζην εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζεί απφ ηνπο Γηεπζπληέο
Οκάδσλ Πσιήζεσλ γηα ηνπο Αζθαιηζηηθνχο ηνπο Σπκβνχινπο.
Δξεπλά, εληνπίδεη θαη εμαζθαιίδεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
απαηηνχκελεο εθπαίδεπζεο.
Αλαπηχζζεη κεζφδνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ππνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε.
Δμεηάδεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
κε ζηφρν ηελ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ.
Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
εμαζθαιίδνληαο ηελ νξζή θαη αζθαιή απνζήθεπζε ηνπ.

ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Άλεζε ζηελ επηθνηλσλία θαη επρέξεηα δηαπξαγκάηεπζεο
Ιθαλφηεηα αλάπηπμεο ζρέζεσλ
Ιθαλφηεηα αλάιπζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ
Δπέιηθηε πξνζσπηθφηεηα κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο
Ιθαλφηεηα Αλάιεςεο Πξσηνβνπιίαο
Presentation skills
Ιθαλφηεηα λα εμειίζζεηαη επαγγεικαηηθά

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ


Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ / Marketing / Management / Human
Resources (HR).

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ



Πξνυπεξεζία ζηνλ Αζθαιηζηηθφ ηνκέα ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα
Δκπεηξία ζε ζπλαθή ζέζε εξγαζίαο ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα

ΑΠΟΛΑΒΔ & ΩΦΔΛΗΜΑΣΑ
Σηνπο ππνςήθηνπο/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 Γεσηέρα 13/03/2017.

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 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.

