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Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB), kompania më e madhe shqiptare e prodhimit të
programeve kompjuterike për kontabilitetin dhe administrimin financiar, kërkon të
punësojë specialist finance.
Detyrat dhe përgjegjësitë:







Do të ndihmojë klientët në përdorimin/implementimin e programeve Alpha.
Do të trajnojë dhe këshillojë klientët mbi mënyrën më të mirë të përshtatjes dhe regjistrimit
në program të veprimeve të ndryshme kontabël si dhe situatave të ndryshme fiskale.
Do të ndjekë ecurinë në implementimin e kërkesave për funksionalitete të reja të bëra nga
klientë të ndryshëm. Kjo fillon që nga marrja e detajuar e kërkesës, përcjellja e informacionit
në departamentin e zhvillimit, testimi i funksioneve të reja në program dhe vënia në punë e
tyre në programin e klientit.
Do të bashkëpunojë me specialistët informaticien në zgjidhjen e problemeve të hasura të
cilat kërkojnë modifikime dhe përshtatje në program.
Do të bashkëpunojë me specialistët e departamentit të shitjes për paraqitjen e
programeve të kompanisë, klientëve ekzistues dhe të mundshëm.

Kualifikime dhe kërkesa:
• Diploma e nivelit bachelor në financë, kontabilitet me mesatare mbi notën 8.
• Është përparësi:
o përvoja e mëparshme në zyrat e kontabilitetit apo departamente finance,
o njohja e programit Alpha,
o njohja e mirë e gjuhës angleze.
Kompania ofron:
• Trajnim të plotë të kandidatit.
• Pagesë të kënaqshme.
• Mundësi për zhvillim të specializuar brenda fushës.
• Mjedis pune motivues.
• Vlerësim duke u bazuar në performancën në punë.
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 20 Shtator 2015
pranë sekretarisë së IMB-së ose në adresën elektronike: imb@imb.al
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Aplikimi duhet të përmbajë:
• CV-në e kandidatit
• Listën e notave
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.
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