
 
 
 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Ζ Η Τ Α  

 
Ταμείο-λογιστή 

 

(για τις επιχειρησιακές μονάδες της Τράπεζας Θεσσαλίας  του Ν. Τρικάλων) 
 

 
Οι υποψήφιες /οι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι βασικά προσόντα και δεξιότητες: 
 

 Κάτοχος Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατά προτίμηση Οικονομικής και 
Λογιστικής κατεύθυνσης.  

 
 Εμπειρία σε θέση ταμειο-λογιστή τουλάχιστον 5 ετών.  

 

 Άριστη γνώση Αγγλικών.  
 

 Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων επεξεργασίας.  
 

 Ικανότητα επικοινωνίας και σε επίπεδο των Καταστημάτων και των επιχειρησιακών 
μονάδων της τράπεζας  και σε επίπεδο πελατών, επιχειρήσεων και ιδιωτών και 

οργανισμών.   

 
 Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης. 

 
 Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και πάθος για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων. 

 

 Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα. 
 

 Υπευθυνότητα στην εργασία τους και αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης. 
 

 Διάθεση μάθησης και έφεση στην εφαρμογή νέων μεθόδων και διαδικασιών. 
 

 Ηλικία έως και 40 ετών.  

 
 

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης, επιγραμματικά περιγράφονται ως κάτωθι : 
 

 Τηρεί τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Καταστήματος 

και την ορθή εκπροσώπηση της Τράπεζας έναντι τρίτων.  
 

 Επικοινωνεί στους συνεταίρους – πελάτες τα πλεονεκτήματα της Τράπεζας και τα 
προϊόντα και υπηρεσίας που αυτή διαθέτει, εντοπίζει περιθώρια συνεργασίας για 

διεύρυνση της τραπεζικής σχέσης.   
 

 Φροντίζει για την ασφάλεια των χρηματικών διαθεσίμων του ταμείου του 

καταστήματος του  και των αξιών που αυτό διαθέτει.  
 



 
 Μεριμνά για την έγκαιρη συμφωνία του ταμείου του καταστήματος και την παράδοση 

των χρηματικών διαθεσίμων στο θησαυροφυλάκιο του Κατ/τος. 

 

 Πραγματοποιεί τις εξής βασικές συναλλαγές: Καταθέσεις – Αναλήψεις, Αγορά 
επιταγών , Συναλλαγές προϊόντων ΔΙΑΣ , Εισπράξεις δόσεων προϊόντων χορηγήσεων , 

Πληρωμές πιστωτικών καρτών , Έκδοση τραπεζικών και ιδιωτικών  επιταγών. 
 

 Έχει την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την χρηματαποστολή. 

 
 Έχει την ευθύνη των τήρησης των οδηγιών για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 

 
 Εναρμονίζει την συμπεριφορά του με το Νομικό Πλαίσιο είτε αυτό προκύπτει από 

κανόνες και οδηγίες των εποπτικών αρχών ( Τράπεζα Ελλάδος. ΤΕΚΕ) , των 
Νομισματικών Αρχών και τις εγκύκλιες οδηγίες της Τράπεζας (τραπεζικό απόρρητο, 

ξέπλυμα χρήματος, δηλώσεις κ.λπ). 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι Παρασκευή 
09.09.2022 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

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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