FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe
Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 1.7 milion klientë. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në
operacione, FINCA Kosovë shpallë:

KONKURS
Te brendshëm dhe të jashtëm për pozitën:

ZYRTAR/E LARTË PËR ADMINISTRIM TË KREDIVE
Zyre Qëndrore – Prishtinë
PËRGJEGJËSITË:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Të kryejë evidentimin dhe kontrollimin e të dhënave në sistem
Të kryejë kontrollimin e dokumentacionit të lëndeve të kredisë
Në mënyrë të saktë dhe të përpiktë të bëjë aprovimin e kredive në sistem
Të autorizojë shpërndarjen e kredive nga Zyrja Qendrore tek degët
Të bëjë kontrollimin dhe verifikimin me saktësi të kontratave të kredive të aprovuara
Të përpilojë dhe shpërndajë raportet përkatese për punën
Të bëjë vlerësimin e proceseve brenda fushës së administrimit të kredive
Të bëjë përpilimin dhe ndryshimin e procedurave brenda fushës përkatëse
Kryerjen e unëve të tjera administrative;
Asistimin në punët dhe detyrat e Departamentit te Financave.

KUALIFIKIMET:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kualifikimi bachelor në Banka dhe Financa
Te ketë eksperiencë së paku 2 vjet në administrim të kredive, ose punë të ngjajshme
Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës shqipe në të folur dhe në të shkruar dhe njohje e mirë e
gjuhës Angleze
Aftësi të larta analitike, ndër-personale dhe komunikuese
Shkallë të lartë të iniciativës dhe vetëbesimit
Aftësi për të vlerësuar një situate të pazakontë, për të përcaktuar rrezikun perkatës
Aftësia për të përdorur kompjuterin, sidomos në Excel dhe Word
E preferueshme të ketë patent shofer kategoria B dhe aftësi për të vozitur.

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online në web faqen: Kosovo.Finca.org ose dërgoni CV- në dhe
Letrën motivuese në e-mail adresën: recruitment@fincakosovo.org
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen
FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë
Afati i aplikimit deri me 28.06.2018
FINCA Kosovë Zyra Qendrore Rr. Robert Doll, Nr.112 10000 Prishtina + 383 (0) 38-609-721 + 381 (0) 38-609-722 Kosovo.FINCA.org
FINCA është institucion financiar Amerikan me selinë kryesore në Washington DC – SHBA , pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance| Vepron në 20 shtete të botës, në 5 kontinente të ndryshme | Ofron shërbime mbi 1.7
milion klientëve në mbarë botën

