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H SBS Financial Consultants, με έδρα στην Λεωφόρο Συγγρού στην Αθήνα αναζητά 

Λογιστή για Πλήρη Απασχόληση στο τμήμα παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Οφείλει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικών.  

• Οφείλει να είναι εγγεγραμμένος/-ή στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. 

• Οφείλει να γνωρίζει όλο τον κύκλο των εργασιών ενός Λογιστηρίου έως το Κλείσιμο 

Ισολογισμού.  

• Οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική Γλώσσα.  

• Οφείλει να γνωρίζει να χειρίζεται πολύ καλά Η/Υ και δη Λογιστικά Προγράμματα.  

• Οφείλει να διαπνέεται από ομαδικό πνεύμα και να προσηλώνεται στην επίτευξη στόχων. 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Αλλά όχι απαραίτητα) 

• Επιθυμητό είναι να έχει μεριμνήσει για την επιμόρφωσή του, μέσω Μεταπτυχιακών 

Διπλωμάτων Ειδίκευσης και/ή Σεμιναρίων. 

• Επιθυμητή είναι η γνώση Μισθοδοσίας και Ασφαλιστικού. 

• Επιθυμητή είναι η εξοικείωση με Λογισμικά CRM ή Λογισμικά Διαχείρισης Εργασιών. 

• Επιθυμητά είναι τα χαρακτηριστικά (α) Προσαρμοστικότητας σε Οργανωμένο Περιβάλλον 

Εργασίας, (β)  Ηγεσίας και (γ) Έμμετρης Φιλοδοξίας για Εξέλιξη σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 

Η SBS FINANCIAL CONSULTANTS ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 

• 1.000€ Μεικτές Αποδοχές για τη πρώτη Δίμηνη Δοκιμαστική Περίοδο*. 

• 1.300€ Μεικτές Αποδοχές σε περίπτωση Οριστικής Πρόσληψης. 

• Δυνατότητες Επιβράβευσης επί την Απόδοση σε Παροχές και/ή Bonus. 

• Προοπτικές περεταίρω εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.  

• Προοπτικές εξέλιξης (διοικητικής ή εμβάθυνσης σε συναφές αντικείμενο, λ.χ. Φοροτεχνικά, 

Μισθοδοσία, Εμπορικό, Συμβουλευτική κ.α.). 

• Ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, ένα αλληλέγγυο και υποστηρικτικό κλίμα, έναν 

εργονομικό χώρο και μία σαφή, οργανωμένη διοικητική δομή.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στη διεύθυνση hr@sbsfc.com τα ακόλουθα:   

• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση των στοιχείων που αφορούν 

τις ενότητες «Προϋποθέσεις» και «Επιθυμητά Προσόντα» της ανακοίνωσης.  

Δεν τίθεται περιορισμός ως προς την έκταση και το περιεχόμενο. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην 

συναφή επαγγελματική δραστηριότητα και ιδίως σε προσωπικά σας επιτεύγματα, σε δραστηριότητες 

εκτός του χώρου εργασίας (π.χ. Εθελοντισμός, Ενδιαφέροντα, Ασχολίες κ.α.) και σε όποια στοιχεία 

εκτιμά ο/η υποψήφιος/-α ότι θα μπορούσαν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία κατά τη πιθανή 

σταδιοδρομία του στην εταιρεία. 

• Σύντομο Γράμμα Κινήτρων για Εργασία στην SBS Financial Consultants S.A. 

Στο εν λόγω οφείλετε να αναγράψετε τα γνήσια προσωπικά σας κίνητρα για εργασία στην εταιρεία 

μας. Σκοπός του σημειώματος είναι η εξοικονόμηση χρόνου στην συνέντευξη για περεταίρω 

εμβάθυνση και εξειδίκευση της επιτόπιας συζήτησης. 

 

Επιθυμητές είναι οι συστάσεις από τρίτους, ιδιαιτέρως από προηγούμενους εργοδότες αλλά επ 

ουδενί απαραίτητες. Στις συστάσεις πρέπει να αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας του 

συστήνοντος. 

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν λεπτομερή απάντηση ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Οι 

επικρατέστεροι θα κληθούν σε συνέντευξη συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Συνολικά θα 

πραγματοποιηθούν δύο συνεντεύξεις και μία δοκιμασία έργου σε τρεις ξεχωριστές ημέρες. 

Στους επιτυχόντες θα γίνει πρόταση για δίμηνη αμειβόμενη δοκιμαστική περίοδο, όπου θα 

κληθούν να προσαρμοστούν στους ρυθμούς και στην κουλτούρα της εταιρείας.  


