
 

 
Η Cinsight Advisory ltd 

 ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σχετικά με την διαχείριση χαρτοφυλακίων για 
τους τομείς: 
 

 διαχείρισης απαιτήσεων (Debt collection) 
 διαχείρισης κινδύνων (credit risk, fraud risk) και 
 διαχείρισης πελατολογίου – (customer service)  

παρέχοντας υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και διαχείρισης 
δεδομένων μέσω κατάλληλων Business Intelligence εργαλείων.  
 

 

H Cinsight Advisory επιθυμεί να προσλάβει:  
 

Στελέχη ανάπτυξης λύσεων Business Intelligence 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταχθούν στην ομάδα ανάπτυξης της εταιρείας για έργα 
της εταιρείας ή συνεργαζόμενων εταιρειών.  
 

Περιγραφή Θέσης:  
 

 Απασχόληση στην ομάδα ανάπτυξης λύσεων business intelligence της εταιρείας. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται εργαλεία που αναπτύσσει η εταιρεία και έχουν 
εφαρμογή στους τομείς διαχείρισης χαρτοφυλακίου (διαχείρισης 
καθυστερήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης κινδύνου). Οι 
αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 

 

o Δημιουργία και διατύπωση τεχνικών απαιτήσεων για την εξαγωγή 
στοιχείων - data extraction , ανάλυση και καθαρισμός δεδομένων 

o Συνεχή συμπλήρωση / βελτίωση των βάσεων δεδομένων των εργαλείων  
o Ανάπτυξη interfaces για την επικοινωνία του εργαλείου με συστήματα 

εγκατεστημένα σε τρίτους 

 Λειτουργία ως τεχνικός σύμβουλος και συμμετοχή σε έργα που εμπεριέχουν τη 
χρήση και διαχείριση δεδομένων (βάσεις δεδομένων, data mining, data 
warehousing κ.λπ.) σύμφωνα με το αντικείμενο της εταιρίας. 

 
Απαραίτητα Προσόντα: 

 Πανεπιστημιακές σπουδές (Μηχανικός Λογισμικού, Μηχανικός Η/Υ ή συναφής 
επιστήμη) 

 Εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού SQL σε περιβάλλον Microsoft SQL 
Service ή MS Access ή Oracle DB 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο 

 Δυνατότητα Ταξιδιών στο εξωτερικό 

 
Επιθυμητά Προσόντα 

 Μεταπτυχιακές σπουδές (master’s degree) σε τεχνολογίες Πληροφορικής 

 Επαγγελματική εκπαίδευση σε διοίκηση έργων ή και Business Analysis 

 

 



 

 
 
Εμπειρία:  
Τουλάχιστον 1 χρόνο συνολικής εργασιακής εμπειρίας σε υλοποίηση έργων 
επιχειρησιακών εφαρμογών εξυπηρέτησης πελατών. 
 

 

Άλλες Δεξιότητες: 
 

 Διαχείριση Έργων 

 Αναλυτική Σκέψη 

 Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων 

 Οργανωτική Ικανότητα 

 Αυτοπαρακίνηση 

 Ομαδικότητα και Συνεργασία 

 Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα  
 

Προσφέρονται:  
Πολύ καλές αμοιβές και προοπτικές εξέλιξης 

 

Αναλυτικές Πληροφορίες: 
 
CINSIGHT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ 
Λ. Κηφισίας 172  
151 26 Μαρούσι 
 
Look_in_site: www.cinsight.gr 
Τel. +30 210 8087800     Fax +30 210 8087880 

Εmail: info@cinsight.gr 
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