
ОТВОРЕНA РАБОТНA ПОЗИЦИJA:

          САМОСТОЕН СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДЕЛОВНИ СОРАБОТКИ

ЛОКАЦИЈА:
          ДЕЛОВНА ЗГРАДА СКОПЈЕ

 

ЗА БАНКАТА
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје е дел од Групацијата на Erste & Steiermärkische Sparkasse, со повеќе од 120.000 клиенти во земјата и 

преку 35 експозитури. Одговорното банкарско работење и стабилноста се приоритет на Банката. Иновативноста и агилноста се наша движечка 

сила, а довербата и тимскот дух се вредности кои ги обединуваат сите наши вработени.

•  Иницира и спроведува анализа на постоечката состојба во насока на изработка на предлог за воведување на нови и унапредување на 

постоечките модели на управување со деловните соработки;

•  Предлага воведување и унапредување на постоечките модели на управување со деловните соработки со изработка на cost benefit 

анализа;

•  Учествува во дефинирање на софтверски барања за промена (CR), подготовка, тестирање и имплементација на технички решенија 

поврзани со деловна соработка;

•  Одржува комуникација со лица вклучени во животот на локалната економска заедница за ефективна продажба на услуги и производи на 

Банката;

•  Идентификува и врши мониторинг на базата на неактивни клиенти, предлага корективни мерки односно начини за нивна активација;

•  Развој и одржување тесна соработка со Секторот за корпоративни клиенти за идентификување на канали за продажба и на зголемување 

на базата на клиенти;

•  Самостојно подготвува и спроведува едукација на продажната мрежа и деловните партнери поврзано со воведување на нови или 

промени на поестоечките деловни процеси;

•  Надзор на квалитетот и ускладеност на работењето на деловните партнери во согласност со правилниците и стандардите на банката;

•  Одговорен/а е за адекватна покриеност на постоечките процеси со кориснички упатства за работа за деловната мрежа и потребата за 

ажурирање согласно интерните и екстерните промени;

•  Одговорен/а е за изработка на интерна документација на службата, со која се дефинираат деловните процеси и одговорностите на сите 

учесници

•  ВСС/ економски факултет или сродно високо образование 

•  Најмалку 3 години претходно работно искуство во банка / финансиска институција или слична работна позиција 

•  Способност за брзо согледување на проблемите, аналитичко размислување, планирање и препознавање на ризикот во работењето

•  Одлични комуникациски вештини

•  Креативност, иницијативност, проактивност, иновативност

•  Интегритет, доверливост и кооперативност  

•  Кариерен развој во банкарска групација Erste & Steiermärkische Sparkasse, пристап до групацискиот “know-how”  

•  Учество на обуки и семинари, континуирано надоградување и усовршување, како и пренос на знаења и искуства од искусни 

професионалци  

•  Корпоративни настани, тимски дух, динамична работна атмосфера          

ШТО ЌЕ БИДАТ ВАШИ ОДГОВОРНОСТИ НА ПОЗИЦИЈАТА САМОСТОЕН СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ДЕЛОВНИ СОРАБОТКИ:

      

ШТО ТРЕБА ДА ПОСЕДУВАТЕ КАКО КВАЛИФИКАЦИИ:     

ШТО ЌЕ ДОБИЕТЕ

       

 

Вашето CV и мотивационо писмо доставете ги на kariera@sparkasse.mk заклучно со 26.09.2021. Вашите апликации ќе имаат третман на 
строга доверливост. 

Ве молиме за доставување на Ваша согласносност Вашите податоци и поднесени документи да се чуваат во базата на податоци на 
Банката за период од 1 година, доколку се согласувате со ова. Ваквата согласност кандидатот може во секое време да ја повлече со 
поднесување на писмено барање.

Само кандидатите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови ќе бидат повикани на интервју. За дополнителни информации, 
посетете ја страницата www.sparkasse.mk . 

Ве очекуваме! #ЗаеднoМожемеПовеќе

Во потрага сме по посветен и искусен професионалец кој ќе се придружи во нашиот тим! Доколку сте мотивирани и сакате 
својата кариера да продолжите да ја градите во Шпаркасе банка, ве повикуваме да аплицирате

ШПАРКАСЕ БАНКА
ВРАБОТУВА


