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Προϊστάµενος/η Τµήµατος IT  
Πληροφορικής & Συστηµάτων

Aρµοδιότητες:
• Σχεδιασµός, οργάνωση, έλεγχος και αξιολόγηση
των λειτουργιών του τµήµατος πληροφορικής και 
ηλεκτρονικών δεδοµένων 
• Σχεδιασµός, ανάπτυξη, εφαρµογή και συντονισµός 
συστηµάτων, πολιτικών και διαδικασιών αυτών 
• Εξασφάλιση της ασφάλειας εταιρικών δεδοµένων,
της πρόσβασης στο δίκτυο και τα συστήµατα και της 
δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 
• Ευθυγράµµιση των αναγκών των χρηστών και της 
λειτουργικότητας του συστήµατος συµβάλλοντας στην 
ορθή οργανωτική δοµή 
• Προσδιορισµός των προβληµατικών τοµέων και 
έγκαιρη υλοποίηση των αποφάσεων
για την επίλυσή τους
• ∆ηµιουργία των συστηµάτων ελέγχου
και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους 
• ∆ιατήρηση των περιουσιακών στοιχείων, της 
ασφάλειας πληροφοριών και των δοµών ελέγχου 
• ∆ιαχείριση του ετήσιου προϋπολογισµού και της 
διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας κόστους
• Παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό, όπως 
απαιτείται από τους κανονισµούς της εταιρείας

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ µε κατεύθυνση 
διαχείρισης συστηµάτων και πληροφορικής 
(IT technologies)
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 3-5 έτη
• ∆υναµική προσωπικότητα µε υψηλή ικανότητα
στην επικοινωνία
• Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισµός
στο αποτέλεσµα
• Άριστη γνώση συστηµάτων ERP, και ειδικότερα 
Singular Enterprise 

Παροχές Εταιρίας:
• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Προοπτική καριέρας σε ένα δυναµικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σηµείωµα στο e-mail: hr@bakalaros.gr 
αναγράφοντας στο θέµα τον κωδικό θέσης (IT).

Θα ληφθούν υπ’ όψη µόνο βιογραφικά που πληρούν τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά.

BAKALAROS GROUP 
Ο Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος Όµιλος που δραστηριοποιείται
από το 1981 στην εµπορία και διακίνηση Αναψυκτικών - Ζύθου - Νερού και Ποτών. Απασχολούµε 100 
εργαζοµένους και εξυπηρετούµε τις ανάγκες πελατών λιανικού, χονδρικού εµπορίου και HORECA στην
ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας. Ο Όµιλός µας αναζητά δυναµικό και αποτελεσµατικό στέλεχος
που θα προΐσταται του τµήµατος πληροφορικής και συστηµάτων  του οµίλου.


