
 
 

 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΖΗΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας βρίσκεται στη διαδικασία ανεύρεσης εσωτερικού Ελεγκτή 

για τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Αντικείμενο θέσης:  

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ελέγχων καταστημάτων και κάθε Επιχειρησιακής Μονάδας της 
Τράπεζας, αξιολογώντας την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικής 

λειτουργίας, την παραγωγικότητα, την εφαρμογή των εγκυκλίων οδηγιών της Τράπεζας και των 
θεσμών. 

 
Βασικά καθήκοντα : 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου των αρχών της πιστωτικής πολιτικής και 

των διαδικασιών αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας.  

• Παρακολούθηση της  τήρησης των βέλτιστων αρχών εφαρμογής της εταιρικής 

διακυβέρνησης της τράπεζας βάση διαδικασιών. 

• Οι Ελεγκτές της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του 
οποιουδήποτε έργου ελέγχου, που τους ανατίθεται: 

            α)   Ημερήσιοι  έλεγχοι της τράπεζας. 
            β)   Έλεγχοι  Καταστημάτων. 

            γ)   Έλεγχοι Διευθύνσεων/ Μονάδων / Υπηρεσιών.   

            δ)   Έλεγχοι διαδικασιών. 
            ε)  Διενέργεια επανελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των  ελεγχόμενων στα  

ευρήματα του ελέγχου. 
           στ)  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. 

ζ) Είναι υπεύθυνοι για την εξέταση Ειδικών Θεμάτων, τη σύνταξη των                  

πορισμάτων ελέγχου και την υποβολή τους στους αρμοδίους. 

• Συμμετέχουν στον σχεδιασμό του έργου του εσωτερικού ελέγχου. 

• Συντάσσουν ειδικά φύλλα αξιολόγησης για τα καταστήματα, στα οποία διενεργείται 
τακτικός, κατασταλτικός έλεγχος, φροντίζουν 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. 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να συνδράμουν με τις επισημάνσεις τους, κατά τη 

διάρκεια του ελεγκτικού έργου, στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών τους και να 

εισηγούνται αρμοδίως λύσεις για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων. 

• Οι  Ελεγκτές της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να φροντίζουν ώστε η διεξαγωγή 
του ελέγχου να γίνεται: 

- Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία  Εσωτερικού   Ελέγχου. 
        - Σε κατάλληλα πλαίσια έκτασης και ποιότητας. 

        - Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του Υπευθύνου της Μονάδας  Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να τηρούν πλήρη εχεμύθεια σχετικά με τα ευρήματα 
των ελέγχων και να τα κοινοποιούν μόνο στα εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα της 

Τράπεζας και των Εποπτικών Αρχών μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες 



 
 

 

Προσόντα υποψηφίου: 
 

Α.   Ο  υποψήφιος πρέπει: 
1. Να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης Ελληνικού Πανεπιστημίου 

ή Τ.Ε.Ι ή ισότιμου  πτυχίου Σχολής του εξωτερικού( με αντίστοιχη αναγνώριση από το 

ΔΟΑΤΑΠ). 
2. Να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο  αντικείμενο σε Τράπεζα ή 

σε ελεγκτική εταιρεία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
3. Να έχει άριστη γνώση Αγγλικών 

4. Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Office. 
 

B.  Δεξιότητες:  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής ικανότητες: 
 

• Επαγγελματική ευσυνειδησία, ακεραιότητα και αντικειμενική  κρίση 

• Πολλές καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Μεθοδικότητα και εχεμύθεια 

• Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία 

• Προσοχή στη λεπτομέρεια, δέσμευση σε χρονοδιαγράμματα και προσήλωση στην   

επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 
 

Γ. Πρόσθετα (συνεκτιμώμενα) προσόντα 

     Προσθέτως , συνεκτιμώνται τα εξής προσόντα: 

• Οι ειδικές γνώσεις λογιστικής 
• Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 

 

Αμοιβή : Ανάλογη των προσόντων 
       

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι 19.09.2022 στην 

παρακάτω διεύθυνση: 

 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Κονδύλη 61-63 
42 132 Τρίκαλα 

 

Υπόψη: Προέδρου Δ. Σ 
 

ή στο email: alappas@bankofthessaly.gr  
 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών.    
 
Γραφείο Τύπου 

mailto:alappas@bankofthessaly.gr

