
PËRSHKRIM PUNE 

DREJTOR FINANCE 

Përshkrim i shkurtër 

Pozicioni i drejtorit të finances konsiston në drejtimin dhe koordinimin e aktiviteteve financiare të 

punonjësve  të një strukture, zyrë apo departament si degë banke, firmë brokerimi, departament 

rrisku dhe sigurie, ose departament kredie, etj.. 

 

Detyra 

- Të aprovojë, kthejë ose koordinojë miratimin ose mosmiratimin e linjave të kredisë ose 

tregtisë, pasurisë së paluajtshme, ose huamarrjeve të personave fizikë apo juridikë; 

- Të përcaktojë dhe mbajë marrëdhënie me individët ose kompanitë ose të sigurojë asistencë 

në problematikat që klientët mund të  hasin; 

- Të përcaktojë procedurat për mbikqyrjen ose kontrollin e aseteve, kolateralëve të huave, 

ose të sigurimeve me qëllim ruajtjen e tyre; 

- Të ekzaminojë, vlerësojë ose procedojë me kreditë; 

- Të mbajë lidhje me komunitetet dhe të tërheqë binzese të reja; 

- Të mbikqyrë qarkullimin e cash-it apo të instrumenteve financiare; 

- Të planifikojë, drejtojë ose koordinojë aktivitetet e punonjësve në degë, zyra, departamenti 

si degë banke, firmë brokerimi, departament rrisku dhe sigurie, ose departament kredie, 

etj.. 

- Të përgatisë raporte financiare të  kërkuara sipas ligjit, rregulloreve apo bvordeve 

drejtuese; 

- Të rekrutojë anëtarët e stafit dhe mbikqyrë trajnimin e stafit; 

- Të rishohë mbledhjen e raporteve të përcaktojnë statusin e bilancit. 

Kualifikimet e duhura 

- Një diplomë bachelor 

- Aftësi në asistimin  e plotë dhe marrje parasysh të asaj  çka njerëzit thonë/kërkojnë, të 

përdorë arsyen për të identifikuar pikat e forta dhe të dobta dhe të gjejë rrugë alternative; 

të përdorë arsyen e shëndoshë në vendimmarrje. 

Kompetenca (sipas rëndësisë) 

- Integritet – puna kërkon ndershmëri dhe etikë 

- I kujdesshëm në detaj – puna kërkon të jesh i kujdesshëm në detajet gjatë përmbushjes së 

detyrave. 

- Siguri – puna kërkon të jesh i besueshëm, i përgjegjshëm i sigurt në përmbushjen e detyrave. 

- Lidership – puna kërkon dëshirën për të udhëhequr, marrë ngarkesa e përgjegjësi dhe të 

japësh mendime dhe drejtosh. 



- Vetekontroll – puna kërkon të mbash qetësinë, ruash emocionet, kontrollosh nervozizmin 

duke mënjanuar sjelljet agresive edhe në situata shumë të vështira. 

 

Linja komunikimi 

Ju lutem identifikoni sipas hierarkisë së kompanisë suaj se me cilin pozicion mban 

komunikimin. 

 

Kushtet e punës 

Lutem tregoni nëse pozicioni është full time apo part time. Listoni orarin dhe orët e 

punës dhe çdo informacion specifik që kandidati duhet të dijë paraprakisht.  


