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•   Εισήγηση , παρακολούθηση και διασφάλιση εφαρµογής 
της πιστωτικής πολιτικής.
•   Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών και 
εισήγηση ύψους πιστωτικού ορίου.
•   Πιστοληπτική κατηγοριοποίηση πελατών βάση 
ποιοτικών , ποσοτικών και εµπορικών κριτήριων. 
•   Έγκριση εκτέλεσης παραγγελιών και παρακολούθηση 
εκκρεµών παραγγελιών.
•   ∆ιασφάλιση εµπρόθεσµης εξόφλησης και συνεχούς 
ροής πληρωµών σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πιστωτική 
πολιτική.
•   Έκδοση περιοδικών αναφορών  τυχόν υπερβάσεων  
ορίων και   έγκαιρη  ενηµέρωση του τµήµατος πωλήσεων 
και διασφάλιση συµµόρφωσης .
•   Επικοινωνία µε τους πελάτες για την οµαλή εξέλιξη του 
πλαισίου συνεργασίας
•   Έκδοση περιοδικών αναφορών (Ageing , DSO κλπ.) και 
διαχείριση µηνιαίου στόχου µεγιστοποίησης ρευστότητας.
•   Παρακολούθηση και διαχείριση είσπραξης επισφαλών 
απαιτήσεων
•   ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της ασφάλισης των 
πιστώσεων.
•   Εκπόνηση ετήσιου προϋπολογισµού DSO – AR - AP
•   Εισήγηση , παρακολούθηση και διασφάλιση επίτευξης 
των ετήσιων και περιοδικών στόχων Working Capital
•   Εισήγηση και αποτελεσµατική παρακολούθηση 
Ταµιακού προγραµµατισµού (εισπράξεις & πληρωµές)
•   Εισήγηση και παρακολούθηση µέσου µηνιαίου ύψους 
αποθεµάτων
•   Ενσωµάτωση των ανωτέρω στο ERP Reporting System

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

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

•   Κάτοχος τίτλου σπουδών BSc / MSc µε οικονοµική 
κατεύθυνση
•   Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εµπορικής 
επιχείρησης 3-5 έτη
•   ∆υναµική προσωπικότητα µε υψηλή ικανότητα στην 
επικοινωνία , συντονισµό και οργάνωση.
•   Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισµός στο 
αποτέλεσµα
•   Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•   Άριστη γνώση χρήσης MSc OFFICE (Power Point, 
Word, Excel) 
•   Εξοικείωση στη χρήση συστηµάτων ERP – ιδανικά 
Entershoft – και νέων τεχνολογιών

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Credit Control & Treasury Manager

Aρµοδιότητες:

Η εταιρεία παρέχει  ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχή εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης σε ένα 
σύγχρονο και οργανωµένο περιβάλλον.

Ο Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. , είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος Όµιλος Εµπορίας και 
∆ιακίνησης Αναψυκτικών – Ζύθου – Νερού – και Ποτών.  Απασχολεί περισσότερους από 140 εργαζοµένους και 
εξυπηρετεί τις ανάγκες 5.000 τελικών σηµείων πώλησης σε 10 Νοµούς σε ολόκληρη τη ∆υτική Ελλάδα. 
Ο Όµιλος µας αναζητά, δυναµικό και αποτελεσµατικό στέλεχος που θα αναλάβει την εκπόνηση  και διαχείριση   
του Πιστωτικού Ελέγχουν των πελατών  µας και την αποτελεσµατική διαχείριση του Treasury των εταιρειών µας.

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. / ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε / ΦΛΩΡΟΣ Α.Ε. 
ΘΕΟΧΑΝ Α.Ε. / ∆ΗΠΕΙΡΟΣ Ι.Κ.Ε. / ΚΑΒΑ ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ Α.Ε.
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