
ОТВОРЕНA РАБОТНA ПОЗИЦИJA:

ЛОКАЦИЈА: Скопје, Служба за картично работење

СОРАБОТНИК ЗА
ПРОЦЕСИРАЊЕ НА
ТРАНСАКЦИИ ОД КАРТИЧКИ

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 20.04.2022 со назнака „Апликација за Соработник за 
процесирање на трансакции од картички“.

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)

Асистира при контрола, плаќање и 
соодветно книжење на плаќањето на 
трговците корисници на ПОС 
терминали од Банката на дневно 
ниво;

Контрола на месечните операции/ 
пресметки за кредитните картички 
(соодветна пресметка и евиденција 
на доспевање, рати, пресметка на 
камата итн.)

Контрола на усогласеноста на 
книговодствените сметки кои се 
користат во Одделот;

Контрола и обработка на рати кај 
кредитните картички;

Книжење на одлив/прилив на 
дневно ниво (припрема на дознака 
743-прилив и 1450-одлив) во 
апликацијата за девизно работење;

Книжење на сетелмент извештајот во 
ЦМС апликацијата преку 
процесирање на датотеки добиени од 
процесинг центарот;

Вонбилансна евиденција кај 
кредитните картички.

BCC 

1-3 години работно искуство во банка 

Активно познавање на работа со 
компјутер (MC Office)

Одлично познавање на англиски јазик 
(конверзација, разбирање, пишување)

Познавање на картичнотото работење 
и производите и услугите на Банката

Познавање на информациските 
системи на Банката

Познавање на правилата на 
картичните организации во делот на 
клиринг и порамнување на 
трансакции

Способност за координација и 
организација и вештина за решавање 
на проблеми


