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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ζητεί να προσλάβει ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στο Τρόοδος.
Καθήκοντα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπεύθυνος/η για την οργάνωση και την όλη λειτουργία του σταθμού έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού.
Μελετά, αναλύει και αναφέρει στο Δ.Σ. θέματα βελτίωσης και ανάπτυξης των
παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου.
Ακολουθεί την πολιτική και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Σε συνεργασία με τους τεχνικούς, παρακολουθεί την καθιερωμένη συντήρηση και
γενικά την ομαλή λειτουργία όλων των οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού του
σταθμού.
Μελετά και εγκρίνει τις εργασίες επιδιορθώσεων μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς
και την αγορά των αναγκαίων ανταλλακτικών.
Εφαρμογή όλων των μέτρων για τήρηση και βελτίωση της υγείας και ασφάλειας.
Υπεύθυνος/η
για
θέματα
διοίκησης
ανθρώπινου
δυναμικού
(π.χ
προσλήψεις/απολύσεις/εκπαίδευση/αποδοτικότητα του προσωπικού)
Διατηρεί αρχείο με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σταθμού
Διαχειρίζεται όλα τα οικονομικά θέματα, ταμεία, εισπράξεις/,πληρωμές
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του αναθέσει του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια των
καθηκόντων του.

Απαιτούμενα Προσόντα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απόφοιτος/η Λυκείου θα θεωρηθεί ως ελάχιστο προσόν
Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Χιονοδρομικές γνώσεις και εμπειρία
Γνώση σε τεχνικά και ηλεκτρομηχανολογικά θέματα θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν
Γνώση της αγοράς, έρευνα και εντοπισμός κατάλληλων συνεργατών/προμηθευτών θα
θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν
Γνώση σε θέματα συντήρησης εξοπλισμού και διαμόρφωσης πλάνου συντήρησης
Ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού
Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και
ευθυκρισία
Εξαιρετικές διαπροσωπικές ικανότητες
Επαγγελματισμός, αφοσίωση στην εργασία και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
Ικανότητα διαχείρισης οικονομικών και σχεδιασμού προϋπολογισμού

•
•

Υλοποίηση και αποτίμηση ετήσιου προγράμματος εργασιών και συντήρησης
Ικανότητα διαχείρισης προσφορών και αποθεμάτων υλικού, εξοπλισμού και
εξαρτημάτων.

Μισθολογικό Πακέτο
Θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτων απολαβών.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα
όλων των σχετικών πιστοποιητικών τους μέχρι τη Δευτέρα 26/9/2022.
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
E-mail: csf@cyprusski.com
είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Κενή Θέση Διευθυντή Χιονοδρομικού Σταθμού
Όμιλος Χιονοδρόμων Κύπρου
Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος Λευκωσία
E-mail: csf@cyprusski.com
Τηλ. 22449837
Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Από τον Όμιλο Χιονοδρόμων Κύπρου

