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Θέση εργασίας 

Τομέας/Ενότητα: Δραστηριότητες Μάρκετινγκ / Χορηγίες / Εμπορικά Δικαιώματα / Τηλεοπτικά 

Δικαιώματα / Δικαιώματα Social Media / New Media 

Τύπος σύμβασης: 3ετές συμβόλαιο 

Ημερομηνία έναρξης: 15
η
 Ιουλίου 2021 

Τοποθεσία: Αθήνα 

 

Περιγραφή:  

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), ο αποκλειστικός φορέας οργάνωσης, ανάπτυξης, 

διαχείρισης και υποστήριξης του Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της προώθησης και 

εκμετάλλευσης του εμπορικού της σήματος για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της βιωσιμότητας και θέσης 

του Αθλήματος, αναζητεί πεπειραμένο Διευθυντή Μάρκετινγκ και Εμπορικών Δικαιωμάτων, ο οποίος θα 

αναλάβει τις οικείες δραστηριότητες του Οργανισμού και την οργάνωση μιας σύγχρονης και 

παραγωγικής Εμπορικής Διεύθυνσης. Οι δραστηριότητες του αυτές αφορούν στην ανάπτυξη και την 

υλοποίηση στρατηγικών για τις εθνικές ομάδες και την εταιρική επωνυμία προκειμένου να ενισχυθεί η 

παρουσία του Οργανισμού στην αγορά και κατά συνέπεια να υποστηριχθεί το συνολικό έργο της 

ανάπτυξης του Αθλήματος σε εθνικό επίπεδο. 

 

Κύρια καθήκοντα: 

 Αναδιοργάνωση κι επίβλεψη της συνολικής λειτουργίας της Εμπορικής Διεύθυνσης, μέσω της 

εκπόνησης του στρατηγικού πλάνου της ΕΠΟ, στον τομεα μάρκετινγκ, εμπορικών και 

τηλεοπτικών δικαιωμάτων. 

 Συνεργασία με τις διευθύνσεις της ΕΠΟ και παροχή εμπορικής καθοδήγησης στις εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. 

 Εκπόνηση 3ετούς στρατηγικού πλάνου μάρκετινγκ με τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων, 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων KPIs (Key 

Performance Indicators). 

 Προάσπιση και ενίσχυση της αξίας των εμπορικών σημάτων και assets της ΕΠΟ. 

 Παρακολούθηση ανταγωνισμού - ανάλυση του ιδιάζοντος εσωτερικού και εξωτερικού αθλητικού 

περιβάλλοντος για την αρτιότερη εκπλήρωση των στόχων. 

 Σχεδιασμός και εκτέλεση εκστρατειών εταιρικής προώθησης, στα πλαίσια της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility). 

 Συνεργασία για τη διαχείριση της εμπορικής επωνυμίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επωνυμίας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εμπλεκομένων 

μερών. 



 Συντονισμός δράσεων και παροχών σε επίπεδο πολλαπλών συνεργασιών. 

 Διοργάνωση απολογιστικών συναντήσεων ώστε τα όποια ευρήματα να ενσωματώνονται στις 

μελλοντικές δραστηριότητες. 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας σχεδιασμού και διασφάλιση της υλοποίησης των οικείων 

ενεργειών. 

 Παρακολούθηση προόδου και υποβολή αναφορών προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. 

 Σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος του marketing budget. 

 Συντονισμός των εισερχόμενων αιτημάτων που αφορούν στην εμπορική επωνυμία της ΕΠΟ. 

 Σχεδιασμός εκστρατειών προώθησης των ποδοσφαιρικών προϊόντων και των διοργανώσεων της 

ΕΠΟ. 

 Εκπόνηση στρατηγικού πλάνου για την εμπορική και τηλεοπτική αξιοποίηση του 

 Κυπέλλου Ελλάδος, δημιουργίας νέας εικόνας και ταυτότητας της διοργάνωσης. 

 Προσέλκυση χορηγών και εταίρων με στόχο την ανάπτυξη του πελατολογίου, την επίτευξη 

αποτελεσμάτων και την αύξηση της κερδοφορίας. 

 Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση στρατηγικής και περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 Δημιουργία πλάνου οικονομικής ενίσχυσης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου (ΕΠΣ), του 

ποδοσφαίρου γυναικών και των προγραμμάτων grassroots. 

 

Προφίλ υποψηφίου: 

 Πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ιδανικά στο Μάρκετινγκ ή το Αθλητικό 

Μάρκετινγκ με έμφαση στο branding και την αξιοποίηση δικαιωμάτων. 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία 4-6 ετών σε δραστηριότητες μάρκετινγκ. 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της γαλλικής, της γερμανικής, της ισπανικής ή 

της ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 Γνώση των διαδικτυακών εργαλείων ανάλυσης. 

 Άριστη γνώση MS Office. 

 Γνώση εργαλείων διαχείρισης προϋπολογισμού. 

 Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες. 

 Διάθεση για συνεργασία και επικοινωνία. 

 Διαρκής ενημέρωση για τις τεχνικές αθλητικού μάρκετινγκ και τις διεθνώς εφαρμοζόμενες 

βέλτιστες πρακτικές. 

 

Λοιπά έγγραφα 

 Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

 Βιογραφικό 

 Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης 

 α) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών. 

 β) Πιστοποιητικά Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος και φυγόδικος, όχι παλαιότερο 

των τριών (3) μηνών. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να εκδοθούν ή/και να υποβληθούν από τον 

ενδιαφερόμενο τα α) αντίγραφο ποινικού μητρώου και β) πιστοποιητικά εισαγγελικής αρχής ότι 



δεν είναι φυγόποινος και φυγόδικος μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της υποβολής της αίτησης, ο 

ενδιαφερόμενος υποχρεούται περαιτέρω να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την 

οποία να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα υποβάλλει εντός προθεσμίας 15 

ημερών.  

 Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη γνησιότητα των 

προσκομισθέντων εγγράφων. 


