
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο υποψήφιος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στην Επιτροπή 
Ελέγχου και στον Πρόεδρο του ΔΣ ή στο Γενικό Διευθυντή.  

Σκοπός θέσης 
Η  αξιολόγηση της επάρκειας, της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας  του  Συστήματος Εσωτερικού  

Ελέγχου της τράπεζας, με σκοπό τη διόρθωση τυχόν  αδυναμιών και την παροχή διαρκούς και έγκυρης 

ενημέρωσης στη Διοίκηση της τράπεζας  και στην  Επιτροπή Ελέγχου, σχετικά με την  επίτευξη των στόχων του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Καθήκοντα - υπευθυνότητες 
 Ο Ελεγκτής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του οποιοδήποτε έργου 

ελέγχου, που του ανατίθεται, όπως: 

            α)   Ημερήσιοι  έλεγχοι της τράπεζας , Έλεγχοι  Καταστημάτων, Έλεγχοι Διευθύνσεων/ Μονάδων / 
Υπηρεσιών, Έλεγχοι διαδικασιών. 

            β)   Διενέργεια επανελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των ελεγχόμενων στα ευρήματα  του 

ελέγχου. 
γ )   Δημιουργία φακέλων ελέγχου με το ανάλογο υλικό τεκμηρίωσης καθώς και για την κατάρτιση του     

προσχεδίου της έκθεσης, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 
    δ)  Είναι υπεύθυνος για την εξέταση έκτακτων ερευνητικών Ειδικών Θεμάτων, τη σύνταξη των   

πορισμάτων ελέγχου και την υποβολή τους στους αρμοδίους. 

 Συμμετέχει στον σχεδιασμό του έργου του εσωτερικού ελέγχου. 

 Συντάσσει ειδικά φύλλα αξιολόγησης για τα καταστήματα, στα οποία διενεργείται τακτικός, κατασταλτικός 

έλεγχος, φροντίζει για την παράδοση του φακέλου κάθε έργου εσωτερικού ελέγχου στον Υπεύθυνο της 
Μονάδας Ελέγχου. Μετά το πέρας του έργου και σε συνεργασία με τους ελεγχόμενους αναλύουν τα 

ευρήματα του ελέγχου.   
 Οφείλει να συνδράμει με τις επισημάνσεις του, κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου, στην ομαλή 

λειτουργία των Υπηρεσιών τους και να εισηγείται αρμοδίως λύσεις για την αντιμετώπιση διαφόρων 

προβλημάτων. 
Ποιότητα 

Ο  Ελεγκτής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να φροντίζει ώστε η διεξαγωγή του ελέγχου να γίνεται: 

 Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία  Εσωτερικού Ελέγχου ,σε κατάλληλα πλαίσια έκτασης και    

ποιότητας   και τις γενικές οδηγίες του Υπευθύνου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 
Ασφάλεια πληροφοριών 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων και να τα κοινοποιεί 
μόνο στα εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα της Τράπεζας και των Εποπτικών Αρχών μέσα από τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Προφίλ υποψηφίου 
 Πτυχιούχος ΑΕΙ – Οικονομικής κατεύθυνσης 

 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Υπηρεσία εσωτερικού Ελέγχου Τράπεζας-  τουλάχιστον με έλεγχο 

καταστημάτων. 

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και Άριστη γνώση Η/Υ 

 Ικανότητα επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας για την επίτευξη των στόχων. 

Εταιρικές παροχές: 
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  

 Παροχή εταιρικού κινητού τηλεφώνου 

 Άριστο εργασιακό περιβάλλον  

 Προοπτικές εξέλιξης σε ένα εξελισσόμενο τραπεζικό οργανισμό 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μετά τις 10.01.2020 στην παρακάτω 
δ/νση: 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Κονδύλη 61-63 

42 132 Τρίκαλα 
τηλ. 24310-95405 

Υπόψη:  Προέδρου Δ. Σ ή στο email: alappas@bankofthessaly.gr  

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών. 
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