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FINANCIER PROJEKTI  

Kualifikimet e domosdoshme: 

 Diplomë të studimeve Universitare dhe Pasuniversitare në Fakultetin e Ekonomisë. 

a. Diplomë Bachelor Dega “ Financë”, Fakulteti i Ekonomisë. 

 Aftësi të mira kompjuterike, njohje e mirë e paketës Office e Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Power Point . 

 Gjuhë angleze, niveli B1. 

 

Detyrat e Financierit te projektit: 

Financieri i projektit ështe përgjegjës për mbajtjen e kontabilitetit të projektit, përgatitjen 

e raporteve financiare dhe menaxhimin e brendshëm të fondeve. 

 Duhet te bashkëpunojë ngushtësisht me Menaxherin e Projektit për të siguruar 

menaxhim eficient dhe të qëndrueshëm të financave të Projektit. 

 Financieri i Projektit do të bëje ndjekjen e realizimit të projektit dhe të kontratave, 

si dhe siguron një proçedim normal për të gjithë proçedurat e pagesave nën këtë 

projekt, përfshi menaxhimin dhe plotësimin e të gjitha llogarive speciale dhe të 

sigurojë që kërkesat e BE për të gjithë aktivitetet të realizohen. 

Në mbështetje dhe në zbatim tё Nenit 64/a e vijues, të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore” i ndryshuar , si dhe të kontratës IPA/2021/425-824-“Më shumë Alternativa Drejt 

Arsimit të të Rinjve dhe Integrimit Social-Ekonomik”, MAT-YESi,  datë 12.08.2021 të lidhur 

ndërmjet Bashkisë Mat në cilësinë e “koordinatorit” dhe Bashkimit Evropian, Delegacioni në 

Shqipëri në cilësinë e “autoritetit kontraktues”, si dhe Vizion O.J.F. në cilësinë e “partnerit”, 

Bashkia Mat shpall pozicionin vakant për FINANCIER PROJEKTI  me kohë të pjesshme për 

gjatë kohës së implementimit të këtij projekti. 

 

 



 Realizon një dokumentacion të plotë dhe menaxhimin të operacioneve financiare, 

nëpërmjet llogarive të përshtatshme dhe kontrolleve të brendshme. 

 Përgatit pasqyrat financiare dhe raportet që lidhen më aspektin financiar. 

 Sigurohet që transaksionet regjistrohen siç duhet dhe futen në sistemin e 

kontabilitetit. 

 Siguron regjistrimin e saktë të transaksioneve në sistemin e kontabilitetit. 

 Përgatit planifikimin financiar/buxhetor afat-shkurtër dhe afat-gjatë të projektit. 

 Rishikon buxhetin e projektit sipas kërkesave të lindura. 

 Bën rishikimin financiar të performancës së aktiviteteve të projektit. 

Aftësi të tjera: 

 Person me aftësi të mira komunikimi dhe organizative 

 Integritet 

 Inovator/e  

 fleksibel 

Orari i punës 

Sipas planit të aktiviteteve, i cili do t’i bëhet prezent çdo fillim muaji. Ky 

pozicion pune është me kohë të pjesshme, 20 orë në javë. 

Paga 

Pagesa bruto e parashikuar për këtë shërbim është në vlerën prej  me pagë bruto 

547,200 lekë në vit (bruto) 

Dokumentacioni: 

 Një letër interesi 

 Një CV 

Dokumentacioni do të dorëzohet personalisht nga kandidatët pranë Drejtorisë së 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Mat ose me 

email tek: bashkiamat@gmail.com 

 Afati i dorëzimit të dokumentacionit do të bëhet brenda 5 ditëve nga data e publikimit.  

Proçedura e Vlerësimit:  

Zgjedhja e personit do të bazohet në: se sa mirë aplikimi përmbush kërkesat e përcaktuara 

në termat e referencës, gjithashtu edhe bazuar në tabelën e vlerësimit të mëposhtëm.  

Kriteret e vlerësimit Vlerat në % 

mailto:bashkiamat@gmail.com


Kualifikime 20% 

Studimet  40% 

Eksperiencë pune 40% 

 

 


