ΣΙΣΛΟ ΘΕΗ:
Διοικητικόσ/-ό Γραμματϋασ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΘΕΗ:
Το εργοςτϊςιο ΑΜΦΙΓΑΛ αναζητϊ Διοικητικό/-ό Γραμματϋα για να ενταχθεύ ςτη
ςυνεχόμενα αναπτυςςόμενη ομϊδα μασ ςτην Αμφιλοχύα. Θα εύναι υπεύθυνοσ/-η για
την παροχό αποτελεςματικόσ και αποδοτικόσ υποςτόριξησ ςτο εργοςτϊςιο.

ΒΑΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ :
Ο υποψήφιος :
Θα αναλϊβει να οργανώςει τισ ανϊγκεσ του γραφεύου, θα παρϋχει γραμματειακό
υποςτόριξη για τον ςχεδιαςμό ,τη διαχεύριςη και την παρακολούθηςη των
καθημερινών δραςτηριοτότων του εργοςταςύου (αρχειοθϋτηςη, προμόθειεσ
γραφεύου, ϋρευνα κλπ).
Θα παρακολουθεύ και θα ενημερώνει αρχεύα.
Θα διαχειρύζεται την αλληλογραφύα.
Θα διαχειρύζεται τισ τηλεφωνικϋσ κλόςεισ.
Θα επικοινωνεύ με τουσ παραγωγούσ και τουσ πελϊτεσ.΄
Θα διαχειρύζεται παρϊπονα πελατών ό παραγωγών.
Θα προετοιμϊζει παρουςιϊςεισ, πληροφοριακϊ αρχεύα και αναφορϋσ.
Θα οργανώνει και θα ςυντονύζει τισ ςυναντόςεισ και τα ταξύδια των Στελεχών του
εργοςταςύου.
Θα υποςτηρύζει καθημερινϊ το τμόμα πωλόςεων με ςύνταξη και αποςτολό νϋων
προςφορών, ςυνεχό επικοινωνύα και παρακολούθηςη των πωλόςεων.
Θα βοηθϊει ςτην εφαρμογό αποτελεςματικών διοικητικών ςυςτημϊτων για τα
αντύςτοιχα τμόματα.
Θα αναλαμβϊνει επιπρόςθετα διοικητικϊ καθόκοντα που τυχόν θα χρειαςτούν
εφόςον αυτό απαιτεύται.
Θα πρϋπει να ςϋβεται και να ακολουθεύ τισ ανθρωπιςτικϋσ αρχϋσ και πρότυπα.

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ/ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ:
Καλϋσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ και ικανότητα επικοινωνύασ με ςτελϋχη από όλα τα
ιεραρχικϊ επύπεδα.

Ικανότητα να ςχεδιϊζει, να δύνει προτεραιότητεσ, να ςυντονύζει και να εκτελεύ
πολλαπλϊ καθόκοντα ταυτόχρονα.
Ικανότητα διαχεύριςησ κρύςεων, ανϊληψησ πρωτοβουλιών, επύλυςησ προβλημϊτων.
Ευχϋρεια ςτην επικοινωνύα, ςτον γραπτό και προφορικό λόγο.
Ομαδικό πνεύμα.
Δυνατϋσ οργανωτικϋσ, διαπροςωπικϋσ και διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ.
Δϋςμευςη ςτισ ανθρωπιςτικϋσ αξύεσ.
Εχεμύθεια.
Προςαρμοςτικότητα, ευελιξύα και δυνατότητα εργαςύασ κϊτω από πύεςη.
Γνώςη digital marketing & social media management θα εκτιμηθούν ιδιαύτερα.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ:
Πτυχύο ό δύπλωμα ςτη Γραμματειακό Υποςτόριξη ό ςε ςυναφϋσ πεδύο.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Άριςτη γνώςη Αγγλικών (γραπτϊ και προφορικϊ) και καλό γνώςη μιασ δεύτερησ ξϋνησ
γλώςςασ.
Άριςτη γνώςη των προγραμμϊτων MS Office και εμπειρύα ςτη δημιουργύα
παρουςιϊςεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Τουλϊχιςτον 3 χρόνια προώπηρεςύα ςε διοικητικό θϋςη υποςτόριξησ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψόφιοι πρϋπει να αποςτεύλουν ενημερωμϋνο βιογραφικό
ςημεύωμα και ςυνοδευτικό επιςτολό ςτην αγγλικό γλώςςα ςτην παρακϊτω διεύθυνςη
ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου: info@amfigal.com.gr, ϋνδειξη «Γραμματειακό
Υποςτόριξη

