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Ο πελάηηρ μαρ, Οπγανιζμόρ, με ζκοπό ηην οπγάνωζη και διεξαγωγή ηος Ελληνικού 

Επαγγελμαηικού Ποδοζθαιπικού Ππωηαθλήμαηορ , ενδιαθέπεηαι να πποζλάβει άμεζα 

Γενικό Διεςθςνηή.  

 
 
Γενικός Διεσθσνηής (κωδικός θέζης:ΓΔ/1072) 
 
 

Αρμοδιόηηηες 

 
 Διοίκηζη και ζςνηονιζμόρ ηυν λειηοςπγιών όλυν ηυν Διεςθύνζευν και Τμημάηυν ηος Οπγανιζμού 

πποκειμένος να επιηεςσθούν οι ζηόσοι ηοςρ  

 Διεπεύνηζη ηυν ζςνθηκών πος διαμοπθώνονηαι ζηην αγοπά, παπακολούθηζη ηυν παγκόζμιυν 

επισειπημαηικών εξελίξευν ζηο σώπο ηος ποδοζθαίπος και γενικόηεπα ηος επαγγελμαηικού αθληηιζμού 

και πποζδιοπιζμόρ επενδςηικών και αναπηςξιακών εςκαιπιών  

 Σςζηημαηική παπακολούθηζη ηος εηήζιος και μηνιαίος πποϋπολογιζμού ηος Οπγανιζμού και ςποβολή 

ηυν ζσεηικών αναθοπών ππορ ηο Διοικηηικό Σςμβούλιο  

 Καηάπηιζη και αναθεώπηζη ηος επισειπηζιακού ζσεδίος ηος Οπγανιζμού ηο οποίο εγκπίνεηαι από ηο 

Διοικηηικό Σςμβούλιο  

 Εκπποζώπηζη ηος Οπγανιζμού ζηιρ ζςναλλαγέρ ηος με ηοςρ κύπιοςρ ππομηθεςηέρ και πελάηερ -

σοπηγούρ ηηρ καθώρ και Τπίηοςρ Φοπείρ  

 Επίβλετη ηυν επαθών με εηαιπείερ και οπγανιζμούρ για ηην ζύνατη εμποπικών ζςμθυνιών και ηην 

επίηεςξη ζςμθυνιών σοπηγιών και ολοκλήπυζη ηυν ηελικών ζςμθυνιών ύζηεπα από ηην έγκπιζη ηος 

Διοικηηικού Σςμβοςλίος  

 Εςθύνη για ηιρ δημόζιερ ζσέζειρ και ηην πποβολή ηος Οπγανιζμού με γνώμονα ηη δημιοςπγία θεηικήρ 

«εικόναρ» ζηη θίλαθλη κοινή γνώμη και ηην αγοπά  

 Διαμόπθυζη  ηος πλήποςρ ππογπάμμαηορ αγώνυν  

 Επίβλετη και εξαζθάλιζη ηηρ άτογηρ διοπγάνυζηρ ηος ποδοζθαιπικού ππυηαθλήμαηορ 

 Έγκπιζη ηος Εζυηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ, ηος Κανονιζμού Ππομηθειών και ηος 

Οπγανογπάμμαηορ και ζσεδιαζμόρ ηηρ μιζθοδοηικήρ πολιηικήρ ηος Οπγανιζμού  

Ο σποψήθιος: 

 
 Πηςσίο ΑΕΙ  

 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ 

 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ με ειδίκεςζη ζε Sport Management θα εκηιμηθεί υρ επιππόζθεηο πποζόν  

  Απαπαίηηηη η ζημανηική εμπειπία ζε Διεςθςνηικέρ θέζειρ και θέζειρ εςθύνηρ  

  Πολύ καλή γνώζη ηος θεζμικού πλαιζίος λειηοςπγίαρ ηος ποδοζθαίπος  

  Πολύ καλή γνώζη ηηρ αγοπάρ ηος επαγγελμαηικού αθληηιζμού  

  Άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ και επιθςμηηή η γνώζη μίαρ δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ  

  Άπιζηερ διαππαγμαηεςηικέρ ικανόηηηερ  
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  Άπιζηερ οπγανυηικέρ και διοικηηικέρ ικανόηηηερ  

  Άπιζηερ ηγεηικέρ και επικοινυνιακέρ ικανόηηηερ  

  Γνώζειρ σπήζηρ Η/Υ  

 

Ο Οπγανιζμόρ θα πποζθέπει ανηαγωνιζηικό πακέηο αποδοσών και άπιζηο επγαζιακό 
πεπιβάλλον. 
 

Όποιοι ςποτήθιοι ενδιαθέπονηαι, μποπούν να ππουθήζοςν ηην αίηηζή ηοςρ, αναθεπόμενοι ζηον κυδικό ηηρ 
θέζηρ ΓΔ/1072 έυρ ηιρ 28/11/2011 ςπότη: Νίκος Πλοςμάκη (nikos.ploumakis@gr.pwc.com) 
 

 
Όλερ οι αιηήζειρ θα θευπηθούν αςζηηπά εμπιζηεςηικέρ. Μόνο οι καηάλληλοι ςποτήθιοι θα ειδοποιηθούν. 


