
Partnerët Shqipëri hap aplikimet për programin  
“Edukimi i punëkërkuesve të rinj në sektorin bankar” 

 

 

 

 

Panoramë e Përgjithshme 
 

Pas përfundimit të arsimit të lartë, një pjesë e konsiderueshme e të rinjve e gjejnë veten të papërgatitur për të 
përballuar me sukses sfidat e procesit të punësimit. Nëse i referohemi sektorit bankar si një nga sektorët që 
ofron mundësi të konsiderueshme punësimi për të diplomuarit në Ekonomi, Financë, Bankë dhe Shkenca 
Ekzakte, sfiduese mbetet tërheqja e kandidatëve të kualifikuar si potencial rekrutimi, kryesisht për pozicionet e 
specialistëve apo punonjësve të shërbimit të klientelës.  
 

Rekrutimi në sistemin bankar është i prirur për të siguruar kandidatë që performojnë në nivele të larta 
profesionalizmi për ofrimin e shërbimeve cilësore bankare e financiare për klientët dhe të bërit biznes.  
 

Partnerët Shqipëri, falë eksperiencës disa vjeçare në drejtim të rritjes së kapaciteteve të të rinjve shqiptarë, 
do të zbatojë këtë program edukimi duke synuar  të kontribuojë në përmirësimin e mundësive të punësimit 
tek të rinjtë shqiptarë  të cilët janë duke hedhur hapat drejt karrierës profesionale në sektorin bankar.  
Ky program do të zbatohet në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave, një institucion i konsoliduar 
që kontribuon për një sistem bankar të suksesshëm në Shqipëri, me fokus të veçantë tek rritja e potencialit të 
burimeve njerëzore të sistemit.  

Programi 
 
 

Programi “Edukimi i punëkërkuesve të rinj në sektorin 
bankar” i cili ofron mundësi edukimi dhe zhvillimi 
nëpërmjet metodave më bashkëkohore të të mësuarit 
dhe ekspertizës shumëdimensionale të lektorëve të 
angazhuar do t'i mundësojë kandidatëve të 
përzgjedhur:  
 
 

1- Ndjekjen e një serie leksionesh në temat: 
 

24 mars    Sistemi Bankar në Shqipëri. Historiku dhe  
    tendencat e zhvillimit të sektorit;  
13 prill       Banka si institucion. Strukturat organizative,                      
                  funksionet, shërbimet; 
27 prill       Përgatitja për intervistë pune dhe rekrutimi 
  4 maj      Kërkesat për rekrutim dhe karriera e punës 
    në bankë; 
18 maj      Kujdesi ndaj klientit për një shërbim efektiv    
                  në sistemin bankar;               
8 qershor  Komunikimi dhe përshtatja me mjedisin e  
                   punës.        
             
 2- Mundësi shkëmbimi interaktiv dhe ekspozimi në  
      sektorin bankar.   
 

Pjesëmarrësit më të suksesshëm në program do të 
referohen në sektorin bankar për t'u konsideruar si 
kandidatë potencialë në raste pozicionesh vakante në 
sektor. 
 

Ky program do të shërbejë për ndjekësit e tij si hapësirë 
e edukimit jo-formal për të përforcuar njohuritë dhe 
aftësitë në lidhje me temat që do të trajtohen dhe do 
të kontribuojë në rritjen e mundësive për sukses në 
procesin e punësimit në sektorin bankar. 
 

 

Lektorët 
 

Ekspertë të disa Bankave Tregtare në Shqipëri, 
Partnerëve Shqipëri dhe të Shoqatës Shqiptare të 
Bankave do të angazhohen si lektorë gjatë ciklit të 
leksioneve.  

   

Procesi i aplikimit dhe përzgjedhja  
 
 

• Nëse jeni të rinj/reja në proces tranzicioni nga “të 
mësuarit” drejt “karrierës profesionale në sektorin 
bankar”, të motivuar për të përfituar nga 
kombinimi i njohurive akademike, vlerave dhe 
aftësive personale me njohuritë praktike që do të 
ofrojë ky program, ju ftojmë të aplikoni.  

 
 

• Pjesëmarrës në program do të jenë studentë të 
vitit të fundit të studimeve Bachelor/Master nga 
universitete publike apo private të degëve 
Financë, Administrim Biznesi, Ekonomiks 
Informatikë Ekonomike, Kontabilitet/Auditim etj.  

 
 
 
 

• Të gjithë të interesuarit duhet të plotesojnë dhe 
dorëzojnë formën e aplikimit brenda datës 13 
mars 2017. 

 
 
 

• 20 pjesëmarrës do të përzgjidhen për të ndjekur 
programin në periudhën mars – qershor 2017. 
Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të 
kontaktohen. 
 

 
 

Lutemi të dërgoni formën e aplikimit tek 
Znj. Jonida Alite, Drejtore e Trajnimeve,  

jalite@partnersalbania.org  ose 
dorazi apo me postë në adresen: 

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim 
Rr. Sulejman Delvina, N.18, H.8, Ap. 12,  Njësia Bashkiake 

5, Kutia Postare (PO Box) 2418/1; Tel. 04 2254881  
 
 
 

Shënim: POLITIKA JODISKRIMINUESE E PRANIMEVE  
Në përzgjedhjen e pjesëmarrësve Partnerët Shqipëri do të 

udhëhiqet nga parimi i mosdiskriminimit  
mbi baza gjinore, fetare, etnie apo orientimi seksual. 

 


