Shoqëria tregëtare për shërbime MONETA FINANCIAL SERVICES Dooel, Shkup me seli në Bulevar Kërste Misirkov
nr.76, Shkup, kutiа postale nr.915, është ofrues i shërbimit Transfer i shpejtë i parave – MoneyGram e licencuar nga
Banka Popullore e R. Maqedonisë, shpall :
KONKURS
për Zëvendës drejtor i përgjithshëm
Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bashkëpunon me drejtorin e përgjithshëm me qëllim të zhvillimit dhe implementimit të planit strategjik
afatgjatë;
Identifikon, propozon dhe zhvillon produkte të reja;
Promovon shërbimet që ofron institucioni;
Është përgjegjës për zhvillimin dhe menaxhimin e rrjetit të agjentëve;
Negocion marrëveshje për projekte të ndryshme;
Këshillon drejtorin e përgjithshëm në projekte specifike;
Asiston drejtorin e përgjithshëm në përgatitjen e raporteve të ndryshme;
Organizon dhe mbikëqyr punën e të gjitha departamenteve;
Mbikëqyrë respektimin e vazhdueshëm të politikave dhe procedurave të brendshme;
Propozon avancimin e proceseve ekzistuese;
Zëvendëson Drejtorin e përgjithshëm, në mungesë të tij;
Kryen dhe funksione të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe aktet tjera të përgjithshme.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:
o
o
o
o
o
o

Diplomë universitare në menaxhment apo në fusha të ngjashme;
Preferohet kualifikimi pasuniversitar;
Përvojë pune mbi 5 vite në menaxhment;
Njohuri të mira të tregut të Маqedonisë;
Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën maqedonase, angleze;
Njohuri e gjuhës shqipe do të ishte përparësi.

Të gjithë të interesuarit, CV e tyre me fotografi jo më të vjetër se 6(gjashte) muaj dhe letër motivuese ti dërgojnë në
e-mail adresën: kariera@moneta.mk ose në rrugën Bulevar Kërste Misirkov nr.76, Shkup, kutiа postale nr.915,
shënuar : ,, Konkurs për zëvendës drejtor të përgjithshëm’’ .
Vërejtje:
Afati për aplikim fillon prej datës 04.01.2017 dhe zgjatë deri më datë 18.01.2017, aplikimet e pakompletuara dhe të
dërguara me vonesë, nuk do të merren parasysh. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e
ngushtë.
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