
ОТВОРЕНA РАБОТНA ПОЗИЦИJA:

ЛОКАЦИЈА: Охрид, Дирекција за информатичка
технологија и Организација

САМОСТОЕН СОРАБОТНИК
– ПРОЕКТ  МЕНАЏЕР

ШТО ЌЕ БИДЕ ВАШАТА УЛОГА

ШТО ТРЕБА ДА ПОСЕДУВАТЕ
КАКО КВАЛИФИКАЦИИ

ШТО ЌЕ ДОБИЕТЕ АКО РАБОТИТЕ СО НАС     

Шпаркасе Банка АД Скопје е дел од Групацијата на Erste & Steiermärkische Sparkasse, со околу 200 години групациско искуство и повеќе од 

120.000 клиенти во земјата. Наша визија е да бидеме најдобар избор за клиентите, да ја поддржуваме економијата и заедницата, и да 

создаваме подобра иднина. Ние сме Банка која своето работење го темели на вредности, нашиот тим делува во духот на извонредност, 

доверба, агилност, страст, партнерство.   

       
 

Вашето CV и мотивационо писмо доставете ги на kariera@sparkasse.mk заклучно со 18.04.2022 со назнака „Апликација за Самостоен соработник 
– Проект менаџер“.

Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост. Само кандидатите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови ќе бидат 
повикани на интервју. 

Ве молиме за доставување на Ваша согласност Вашите податоци и поднесени документи да се чуваат во базата на податоци на Банката во 
период од 1 година, доколку сте согласни со тоа. Оваа согласнот кандидатот може да ја повлече во секое време со писмено барање.

За дополнителни информации, посетете ја страницата  www.sparkasse.mk . 

Ве очекуваме! #ЗаеднoМожемеПовеќе 

Континуирана обука и можност за кариерен развој во банкарската 
групација Erste & Steiermärkische Sparkasse

Приватно здравствено осигурување

Конкурентна плата и бонус

Динамична организациска култура во која се почитува иницијативноста, 
анагажманот, но и тимскот дух     

Настани и активности за добросостојбата на вработените (employee’s 
wellbeing)

Одговорен за управување со сите проекти 
на Банката по Project Management (PM) 
методологијата;

Дефинира проектни цели, воспоставува 
проектен тим и ги води проектите низ 
проектните фази за исполнување на 
целите во согласност со роковите, буџетот 
и очекуваниот квалитет;

Креира и менаџира акциски планови, ги 
приоретизира активностите на тимот во 
согласност со целите на проектот;

Ја следи реализацијата на проектот на 
регуларна основа, идентификува и 
митигира проектни ризици и разрешува 
отворени прашања во проектите;

Одговорен за известување за статуси по 
сите проекти на Банката до одговорните во 
Дирекцијата/Секторот;

Одговорен за дефинирaње на потребните 
ресурси, време, инвестиции и трошоци за  
водење на сите проекти на Банката; 

Управува со процесот на воспоставување 
проекти во Банката (Project Management);

Редовно известува за промени од 
проектниот план по проектите;

Редовно ги следи новините и новите 
технологии поврзани со управувањето со 
проектите;

Креира и одржува работна околина за 
проектно управување (Project Manage-
ment) во ИТ;

Изготвува месечни извештаи за статусот 
на сите проекти на Банката, посебно за ИТ 
проектите.

Минимум 2 години работно 
искуство во координација и 
управување со тимови и проекти

ВСС - Акредитирани високо 
образовни институции во РСМ 

Активно познавање на англиски 
јазик и MS Office  

Способност за управување со 
проекти и процеси

Познавање на севкупното банкарско работење 
како и сертифицирано познавање од областа 
на проектен менаџмент (Project Management) и 
методологијата за управување со проекти ќе се 
смета за предност

Способност за развивање и прифаќање на нови 
процеси во Банката, 

Иницијативност, тактичност, креативност, 
доверливост

Добри комуникациски вештини


