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SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

        

Pozita:   Mbikëqyrës i Lartë Bankar (1 pozitë)    

Departamenti/divizioni: Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare  

Niveli i gradës:  5        

I raporton:   Udhëheqësit të Divizionit të Mbikëqyrjes në Vend 

 

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive: 

• Kryen ekzaminimet në vend dhe shqyrton raportet e bankave; 

• Udhëheqë ekipin e ekzaminerëve në ekzaminimet në vend në banka; 

• Planifikon, koordinon dhe udhëheqë resurset dhe kohën e nevojshme për 

ekzaminimet në vend në banka; 

• Përcakton fushëveprimin e ekzaminimeve në vend dhe identifikon masat detyruese 

pas ekzaminimit, ndaj bankave; 

• Përpilon raportet e ekzaminimit dhe vlerëson përshtatshmërinë e draft raporteve të 

përgatitura nga ekzaminerët bankarë për fushat e tyre të përgjegjësisë, në 

ekzaminimet në vend në banka; 

• Përgatitë strategjitë mbikëqyrëse konform profilit të rrezikut të bankave dhe i 

rekomandon mbikëqyrësit shpeshtësinë dhe fushëveprimin e ekzaminimeve në 

vend; 

• Identifikon rreziqet dhe veprimet detyruese si dhe rekomandon përshtatjen e 

strategjive mbikëqyrëse të bankave; 

• Monitoron performancën financiare, zbatimin e rekomandimeve, kërkesat nga 

ekzaminimet në vend, si dhe zbatimin e masave detyruese të shqiptuara ndaj 

bankave; 

• Sipas kërkesës së drejtorit të departamentit, merr pjesë në ekzaminime dhe kur 

kërkohet udhëheqë ekzaminimet në vend edhe për IMF – IFJB;  

• Udhëzon dhe bartë njohuritë tek mbikëqyrësit bankar dhe mbikëqyrësit e ri bankar; 
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• Ndihmon në përpilimin e politikave, rregulloreve, udhëzimeve, si dhe procedurave 

të brendshme tjera të punës; 

• Detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi në kuadër të përgjegjësive të 

Departamentit të Mbikëqyrjes Bankare. 

  

Edukimi: 

• Të ketë të kryer fakultetin në fushën e ekonomisë, financave, kontabilitetit, 

matematikës, ose të ngjashme; 

• Preferohet të ketë diplomë/certifikatë në fushën e kontabilitetit ose auditimit; 

• Njohja e kornizës së Bazelit, standardeve ndërkombëtare të mbikëqyrjes së bankave 

si dhe standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF) paraqesin 

përparësi; 

• Preferohet të ketë njohuri të gjuhës angleze. 

 

Përvoja e punës: 

• Të ketë minimum 3 vjet përvojë pune në sektorin financiar. 

 

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

• Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;  

• Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë; 

• Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet 

të jenë të njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it; 

• Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente; 

• Raporti nga Trusti i cili e dëshmon periudhën kohore të përvojës së punës;  

• Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë; 

 

Procedura e aplikimit: 

• Afati i fundit për aplikim është 10 tetor 2022. 

• Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të 

BQK-së ose  

përmes arkivit të BQK-së. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh. 

• Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org   

• Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm 

kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e konkursit do të kontaktohen. 

https://hris.bqk-kos.org/
http://www.bqk-kos.org/

