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Η  qmetric,  επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του/της 

 

Business Administration Manager 
(Κωδικός Θέσης: BAM1) 

 
Η Εταιρία-πελάτης 

 
Η Εταιρία-πελάτης μας, με έδρα την Αθήνα, είναι μία δυναμική εταιρία εμπορίας, μελέτης, 

σχεδιασμού και κατασκευής εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. Συνεργάζεται με 
μεγάλες τεχνικές εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και διακρίνεται για τα 

προϊόντα υψηλής ποιότητας και τη δυνατότητα παροχής πλήρους και υψηλού επιπέδου 

υποστήριξης. 
 

Η θέση 
 

Ο/η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί, θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή και θα έχει ως σκοπό 

την οργάνωση, το συντονισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Εταιρίας, ώστε να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Πιο 

συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν: 
 

• Οργάνωση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Εταιρίας, με έμφαση στην 

οικονομική διαχείριση, στην αρχειοθέτηση και στον έλεγχο/εποπτεία της παραγωγής 

• Επίβλεψη, συντονισμός και αξιολόγηση της απόδοσης της παραγωγής 

• Καταγραφή δεδομένων σε αρχεία και σύνταξη εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών 
προς τη Διοίκηση 

• Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας και της απρόσκοπτης 

εξυπηρέτησης των πελατών της 

• Παρακολούθηση οικονομικών δεικτών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 
Το προφίλ σας 

 
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης, θα 

πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 
 

• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού συναφούς ειδικότητας 

• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση διοίκησης 

• Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 

• Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες 

• Αναλυτική ικανότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

• Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
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• Εξαιρετική γνώση και εμπειρία ηλεκτρονικής διαχείρισης και οργάνωσης 

• Αξιοπιστία και υπευθυνότητα 

• Ευελιξία και ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 
 

Ο πελάτης μας προσφέρει 
 

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης Business Administration Manager, σας 
προσφέρονται τα ακόλουθα: 

• Ανταγωνιστικές αποδοχές 

• Κινητό τηλέφωνο και Η/Υ 

• Προοπτικές εξέλιξης. 

 

Ενδιαφέρεστε; 
 

Εάν ναι, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, πατώντας εδώ (Κωδικός Θέσης: 

ΒΑΜ1). 

Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 
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