Agency Force Business Partner
Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία EuroLife, κέινο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ηεο Τξάπεδαο Κχπξνπ,
δεηά άκεζα γηα εξγνδφηεζε άηνκν γηα ηε ζέζε “Agency Force Business Partner” ζην
Τκήκα Πσιήζεσλ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο ζηε Λεπθσζία.
ΣΟΥΟ ΘΔΗ
Γηαρεηξίδεηαη θαη αλαπηχζζεη ηε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν Πσιήζεσλ θαη δηαζθαιίδεη
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ θαη
ηνπ Γηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ζηνπο ηνκείο
αλάπηπμεο εξγαζηψλ, πνηφηεηαο ραξηνθπιαθίνπ θαη πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο, φπσο
απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο.

ΔΤΘΤΝΔ & ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ













Σηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Οκάδσλ Πσιήζεσλ κε ζηφρν ηελ
ππνζηήξημή ηνπο ζηελ (α) εθπιήξσζε ησλ εηήζησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη
ησλ ζηφρσλ ζπγθεθξηκέλσλ εθζηξαηεηψλ πσιήζεσλ θαη (β) ζηελ αλάπηπμε ησλ
Οκάδσλ Πσιήζεσλ.
Γηαζθάιηζε ακθίδξνκεο θαη απνηειεζκαηηθήο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
Κεληξηθψλ Γξαθείσλ θαη ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ.
Δπίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δενληνινγίαο.
Παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο Γηεπζπληέο Οκάδσλ Πσιήζεσλ, αμηνιφγεζε, εηνηκαζία εθζέζεσλ θαη
ππνβνιή εηζεγήζεσλ κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο.
Παξνρή ππνζηήξημεο ζηνπο Γηεπζπληέο Οκάδσλ Πσιήζεσλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο
επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη ελζσκάησζήο ηνπ, δηαζθαιίδνληαο ςειή πνηφηεηα
ζηειέρσζεο.
Δληνπηζκφο θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα πξφζιεςε λέσλ Γηεπζπληψλ Οκάδσλ
Πσιήζεσλ.
Υπνζηήξημε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γηθηχνπ Πσιήζεσλ
θαη δηαζθάιηζε φηη απηέο ηθαλνπνηνχληαη .
Δλεκέξσζε ηνπ Γηθηχνπ γηα ηνπο θαλνληζκνχο, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
δηέπνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξίαο.
Υπνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ
πψιεζεο.
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Πξνζήισζε ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ
Ιθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο
Ιθαλφηεηα αλάιπζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ
Άλεζε ζηελ επηθνηλσλία θαη επρέξεηα δηαπξαγκάηεπζεο
Ιθαλφηεηα αλάπηπμεο ζρέζεσλ
Δπέιηθηε πξνζσπηθφηεηα κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο
Αλαπηπμηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ


Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ή Marketing.

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ




Μεηαπηπρηαθφ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – ΜΒΑ ζα ζεσξεζεί επηπξφζζεην
πξνζφλ
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
13/03/2017.
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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.

