NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
Specialist Financë
Ne baze te ligjit te Agjencise te Trajtimit te Kredive dhe rregullores se saj
Kërkesat e veçanta për perzgjedhjen e kandidatëve :
•
•
•
•
•
•
•
•

Të jetë shtetas shqiptar ;
të ketë zotësi të plotë për të vepruar ;
të mos jetë i dënuar me vendim të formës së presë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një
kundravajtje penale me dashje ;
të ketë kryer studimet e larta , ne Fakultetin Ekonomik
të ketë pervoje pune me shume se 1 vit ne administraten publike ose në sektorin privat / ose në
shërbimin përmbarimor
të ketë njohuri të mira të paketës Microsoft Office;
zoterimi i nje gjuhe te huaj perben avantazh
të ketë aftësi të mira drejtuese,menaxhuese, raportuese, komunikimi dhe të punës në grup.

Përgjegjësitë
Detyrat e Specialist Finance:

•
•
•

•
•

•

Ndjek evidencën e gjithë portofolit të debitorëve sipas Zyrave Rajonale, Rretheve dhe Bankave
duke përditësuar arkëtimet e kryera dhe të dhëna të tjera.
Ndjek evidencën për debitorët e ristrukturuar dhe atyre që u është bërë zëvendësimi i debitorit
ose i hipotekës dhe të atyre që e kanë mbyllur detyrimin.
Jep informacion për detyrimet dhe përgatit vërtetimet e detyrimit për debitorët kur kërkohet
nga Specialisti Jurist Operacional, apo dhe nga vetë debitorët. Lëshon vërtetime me kërkesë të
të interesuarit pasi administron mandatin bankar të pagesës për këtë vërtetim.
Ndjek zbatimin e vendimeve për ristrukturimin e detyrimit, nga debitorët dhe njofton Sektorin
Juridik për çdo mosrespektim të tyre.
Jep informacion për detyrimet dhe përgatit vërtetimet e detyrimit për debitorët kur kërkohet
nga Specialisti Jurist Operacional, apo dhe nga vetë debitorët. Lëshon vërtetime me kërkesë të
të interesuarit pasi administron mandatin bankar të pagesës për këtë vërtetim.
Përpunon të dhëna statistikore që rezultojnë nga ndjekja dhe zbatimi i detyrave të marra në
periudha të ndryshme kohe me qëllim njohjen e gjëndjes dhe informimin e Drejtorit të
Përgjithshëm.

Procedurat e Përgjithshme të Aplikimit :
Aplikimi duhet të përmbajë:
•
•
•
•

Kërkesë me shkrim
Curriculum vitae
Libreza e punes
Deshmi Penaliteti

Aplikimet duhet të dërgohen në zarf të mbyllur duke specifikuar pozicionin në adresën:
Agjensia e Tratjimit të Kredive
Njësia Administrative nr.5, Tiranë Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22 Hyrja 1. Kodi 3771821017

Afati
Aplikimet pranohen deri në datë 29 Mars 2022 ora 12;00. Do të shqyrtohen vetëm ato aplikime që
mbërrijnë brenda këtij afati. Pas vlerësimit të dokumentave vetëm kandidatët e suksesshëm do të ftohen
për intervistë.

