
    

  

Njo$im: Mundësi Punësimi si Përgjegjës për Kontabilite9n 

Pozicioni: Përgjegjës për Kontabilite9n 

Kohëzgjatja: Kontratë një vjeçare me të drejtë rinovimi 

Orari: Kohë e Plotë  

Arsimi: Në degët Ekonomi, Financë ose degë të ngjashme, i Lartë/ Master 
  
Kualifikime: Cer$fikime ACCA, apo cer$fikime të tjera të ngjashme në fushë financiare  

Raporton pranë: Drejtuesit të Financës 

Përse EasyPay?  
• Do të ishit pjesë e një mjedisi dinamik pune dhe shumë emocionues duke bashkëpunuar 

me talents dhe leaders në tregun Fintech në Shqipëri; 
• Do të jepnit kontribuEn tuaj në sektorin Financiar dhe të IT në Shqipëri duke qenë pjesë 

e kompanise më inovaEve e cila renditet ne Top 3 në listën e kompanive Fin-Tech më të 
mira në Europë; 

• Do të punonit me kolegë bashkëpunues e inteligjentë në mjedise atrakEve pranë një prej 
zonave kyce të Tiranës në ish-Bllok. 

Cilat do të jenë përfi9met tuaja? 
• Një eksperiencë pune në një ambjent shume dinamik dhe inovaEv; 
• Mundësinë për të hedhur një hap të ri në karierën tuaj në Fintech leader të tregut 

shqiptar; 
• Mundësinë për të zhvilluar dhe definuar aOësitë tuaja profesionale; 
• Bashkëpunimi me profesionistë në këtë fushë; 
• Pagesë atrakEve. 

Cilat janë kerkesat kryesore dhe kualifikimet që duhet të ketë një Përgjegjës për 
Kontabilite9n? 

·        Diplomë si Kontabilist, Financier; 
·        Eksperiencë mbi 4 vite si Përgjegjës për Kontabilitetin ose si Kontabilist i Lartë; 
·        Eksperiencë në përdorimin e softwares të kontabilitetit; 
·        Njohje e mirë me IFRS; 



    

  

·        Njohje e mirë e Legjislacionit Tatimor; 
·        Aftësi të avancuara në përdorimin e MS Office, kryesisht MS Excel; 
·        Saktësi dhe vemendje në detaje; 
·        Aftësi të mira të gjuhës angleze; 
·        Aftësi të mira për të punuar në grup dhe për të qenë i organizuar dhe i besuar.

Cilat do të jenë rolet dhe përgjegjësitë kryesore që do të ketë një Përgjegjës për 
Kontabilite9n? 

·        Rishikon dhe harton politikat e kontabilitetit dhe të ndërtimit të sistemit kontabël; 
·        Kryen deklarimet mujore në Administratën Tatimore; 
·        Harton pasqyra financiare. 
·        Raporton në Administratën Tatimore, Bankën e Shqipërisë dhe Institucione të tjera; 
·        Drejton punën nga pikepamja kontabël për të mbështetur kontrollet e brendshme dhe të 
jashtme të shoqërisë; 
·        Zhvillon dhe dokumenton politika kontabël për të mbajtur dhe fuqizuar kontrollet e 
brendshme; 
·        Bashkëpunon me Drejtuesin e Financës për të përmirësuar procedurat financiare. 

Dokumentacioni paraprak: CV, Kopje të CerEfikatave, Diplomave të kualifikimeve të ndryshme 
duhet të dërgohen me e-mail në adresën: hr@easypay.al.   

AfaE i pranimit të dokumentave: 16.01.2021 

*Do të lajmërohen për intervistë vetëm kandidatët qe do të perzgjidhen të cilëve do t’u 
kërkohet dokumentacion shtesë.
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