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H SUPERLEAGUE, ενδιαφέρεται να προσλάβει άµεσα Εµπορικό ∆ιευθυντή 
 
Εµπορικός ∆ιευθυντής (Ε∆/0867) 

 

O Ρόλος: 
 Κατάρτιση και εισήγηση προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Εµπορικής Πολιτικής και της στρατηγικής 

διαφήµισης, προβολής και προώθησης του ποδοσφαιρικού «προϊόντος» και της εικόνας της S.L.  
 Εκπόνηση και εισήγηση προς τον Γενικό ∆ιευθυντή των στόχων και του προϋπολογισµού της 

∆ιεύθυνσης και ενηµέρωση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
 Επίβλεψη της υλοποίησης της Εµπορικής Πολιτικής και της στρατηγικής διαφήµισης, προβολής και 

προώθησης του ποδοσφαιρικού «προϊόντος»της S.L. και παρακολούθηση του προϋπολογισµού  
 ∆ιερεύνηση των συνθηκών που διαµορφώνονται στην αγορά, παρακολούθηση των παγκόσµιων 

επιχειρηµατικών εξελίξεων στο χώρο του ποδοσφαίρου και γενικότερα του επαγγελµατικού αθλητισµού 
και εντοπισµός ευκαιριών ανάπτυξης νέων εµπορικών συµφωνιών και Licencing 

 Σύναψη εµπορικών συµφωνιών και Licencing και ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων για την 
συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου για την µεγιστοποίηση των κερδών των ΠΑΕ – µελών της S.L.  

 Σύναψη κεντρικών συµφωνιών συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων ήχου και εικόνας των 
ποδοσφαιρικών αγώνων της S.L. σε συνεργασία µε τον Γενικό ∆ιευθυντή 

 Παρακολούθηση των απολογιστικών στοιχείων πωλήσεων και των ενδεχόµενων αποκλίσεων  και λήψη 
απαιτούµενων διορθωτικών µέτρων 

 ∆ιασφάλιση της διεύρυνσης του πελατολογίου και της καλής εξυπηρέτησης των πελατών 
 ∆ιατήρηση επαφών µε πελάτες και στελέχη φορέων, κρατικών ή ιδιωτικών, προάγοντας το όνοµα και τη 

φήµη της S.L. 
 
O Υποψήφιος: 
 Πτυχίο ΑΕΙ 
 Μεταπτυχιακός τίτλος στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) επιθυµητός 
 7 περίπου χρόνια συνολική προϋπηρεσία  
 3 περίπου χρόνια προϋπηρεσία στον τοµέα των Πωλήσεων 
 Εµπειρία από το χώρο του ποδοσφαίρου επιθυµητή 
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 Άριστος χειρισµός Η/Υ 
 Ανεπτυγµένες επικοινωνιακές και διαπραγµατευτικές ικανότητες 
 Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 Κριτική και αναλυτική σκέψη 

 
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στα ελληνικά το αργότερο 
µέχρι 13/10/2008 αναφέροντας τον κωδικό Ε∆/0867 στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Υπ όψιν κυρίου Σεραφείµ Καραΐσκου 
Human Resource Services, PricewaterhouseCoopers 
Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα 
Fax: 30-210-6874 446, E-mail: serafeim.karaiskos@gr.pwc.com  

 
Όλα τα βιογραφικά σηµειώµατα θεωρούνται απολύτως εµπιστευτικά. Θα ενηµερωθούν τηλεφωνικώς µόνο οι 
υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη.


