
 

 

 

 

Αγγελία Θέσης Εργασίας 

 

Η Atria Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ, η συνεργαζόμενη εταιρεία της CBRE για την Ελλάδα και την Κύπρο και o 

μεγαλύτερος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας, αναζητά Βοηθό Λογιστή για το 

τμήμα διαχείρισης Ακινήτων. 

Κύρια καθήκοντα θέσης: 

 Συμμόρφωση με όλες τις λογιστικές αρχές σχετικά με την οικονομική απόδοση και τις σχετικές 

οικονομικές αναφορές. 

 Διατήρηση επαγγελματικής σχέσης συνεργασίας με τους εργαζόμενους και τους μισθωτές 

φροντίζοντας για όλα τα αιτήματα τους με ακρίβεια, ευγένεια και θετικό τρόπο.  

 Υπολογισμός ποσών και τιμολόγηση μισθωτών για μισθώματα (Εγγυημένο & Μεταβαλλόμενο), 

κοινόχρηστα, marketing και λοιπές χρεώσεις 

 Απαίτηση μισθωμάτων και λοιπών χρεώσεων αφού γίνει η έκδοση των σχετικών παραστατικών.  

 Προετοιμασία και έκδοση επιστολών καθυστέρησης μισθώματος σύμφωνα με τις συμφωνημένες 

κατά το συμβόλαιο μίσθωσης διαδικασίες. 

 Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων (τηλεφωνική απαίτηση, αποστολή επιστολών κλπ) 

προκειμένου να γίνει εμπρόθεσμη είσπραξη των ενοικίων , των κοινοχρήστων και άλλων 

υπηρεσιών επί πληρωμή, χρησιμοποιώντας ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου οφειλών, 

αναφέροντας άμεσα τις εκπρόθεσμες οφειλές. 

 Παροχή έγκαιρης, λεπτομερούς και ακριβής ενημέρωσης αναφορικά με τις εκπρόθεσμες οφειλές 

μισθωμάτων.  

 Προετοιμασία των τμημάτων που σχετίζονται με τα οικονομικά στην αναφορά της Διαχείρισης 

μέσα στις αναμενόμενες προθεσμίες. 

 Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 

 Έλεγχος τραπεζικών συναλλαγών σε ημερήσια βάση  

 Συλλογή πωλήσεων των μισθωτών 

 Ενημέρωση του αρχείου με τα ενοίκια του τρέχοντος μήνα 

 Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών 

 Χειρισμός λογιστικού προγράμματος και τήρηση λογαριασμών 

 Επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες και κατάθεση εγγράφων 

 Επικοινωνία με προμηθευτές 

Εταιρεία ΑΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 

Τίτλος Θέσης Βοηθός Λογιστή 

Τμήμα Property Management (Headquarters) 

Τύπος Σύμβασης Πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου (12 μήνες) 

Απαιτούμενη εμπειρία Τουλάχιστον 2-3 έτη  

Τοποθεσία Αθήνα 

Αποστολή αιτήσεων Άμεσα 



 

 

 

 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία: 

 Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση σε Finance/Λογιστική  

 Άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency)  

 Τουλάχιστον 2-3 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση – λογιστήριο 

 Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office και ειδικότερα Excel) 

 Αναλυτική σκέψη και συνθετική ικανότητα  

 Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανότητα τήρησης προθεσμιών 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο hr@atriagroup.eu  

Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Μετά την επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης κάθε 

υποψηφίου, θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους με τους οποίους θα προχωρήσουμε στο 

επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. 

 

About Atria Property Services: 

Atria Property Services is the CBRE affiliate for Greece and Cyprus. The company belongs to the Atria 

Group (formerly Lambert Smith Hampton Hellas), and has been the leading independent provider of 

commercial real estate services in Greece since 1990. 

Our group’s strength is founded on our in-depth knowledge of local markets and the expertise and 

capability of our staff to understand our clients’ requirements and to employ appropriate processes and 

methodology to real estate projects of all natures. 

Atria Group is an equal opportunity employer, and all qualified applicants will receive consideration for 

employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability status, or any other 

characteristic protected by law. 

www.cbre-atria.gr 
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