FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe
Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 1.7 milion klientë, shpallë:

KONKURS
KORDINATOR I ADMINISTRATËS DHE SIGURISË
Zyre Qëndrore - Prishtinë
PËRGJEGJËSITË:
•
•
•
•
•
•
•
•

Është përgjegjës/e në përcaktimin e masave për përmirësimin e shkallës së sigurisë së FINCA
Kosovës, përmes zbatimit të parimeve të përgjithshme dhe institucionale për parandalimin e
rreziqeve, informimit dhe trajnimit te punonjësve;
Kordinon në identifikimin e lokacioneve të reja për alokim/rialokim të degëve të FINCA Kosovë
dhe organizon e mirëmban procesin e rinovimit të degëve;
Kordinon monitorimin dhe funksionimin e rregullt te sistemeve te sigurisë fizike të FINCA
Kosovës;
Implementon planin vjetor mbi kontrollin e gjendjes së sigurisë në zyret e FINCA Kosovës dhe
informon Menaxherin e Administratës për gjendjen;
Raporton tek Menaxheri i Administratës në kryerjen e punëve të përditshme administrative dhe
logjistike;
Organizon dhe mirëmban arkivën qendrore të FINCA Kosovës
Kordinon procesin e prokurimit te materialeve dhe pajisjeve për Degët dhe Zyrën qëndrore;
Kordinon punën e Administratës me departamente tjera për mbarëvajtje të operacioneve

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË:
• Te posedojë diplomë universiteti në ekonomi, financa ose administrim biznesi;
• Te ketë aftësi të larta komunikuese – si në të folur poashtu edhe në të shkruar
• Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze – si në të folur e poashtu edhe në të shkruar
• Aftësi organizative – Të përmbush saktë në mënyrë kualitative dhe me kohë detyrat e punës
• Përvoja paraprake në punë të njëjtë/ngjajshme është përparësi
Ju lutem plotësoni aplikacionin online në web faqen: Kosovo.FINCA.org ose dergoni CV- në dhe
letër motivuese në e-mail adresën: recruitment@fincakosovo.org. Në titull duhet të shkruhet
pozita e punës dhe vendi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Afati i aplikimit është deri me
26/06/2018. FINCA Kosovë ofron mundësi të barabartë punësimi.
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