
   

 

     

 
 

Njoftim: Mundësi punësimi si Compliance Manager 
 
 

Pozicioni: Compliance Manager 
 
Orari: Kohë e Plotë  
 
Arsimi: I lartë, Master në degët Financë,Juridik ose ekonomik. 
 
Eksperienca: Minimumi 5 vjet punë në Compliance,AML ose menaxhim risku ne sistemin financiar.  
 
Raporton tek: Ekzekutivi 
 
 

 
 

Cilat do të jene perfitimet tuaja?  
 
 

• Një eksperiencë pune ne nje ambjent shume dinamik dhe inovativ; 

• Mundësinë për të hedhur një hap me ri në karierën tuaj ne Fintech leader te tregut shqiptar, 
duke exploruar dhe sfidat e Compliance ne fushen e fintechs; 

• Mundësinë për të zhvilluar dhe definuar aftësitë tuaja profesionale; 

• Bashkëpunimi me profesionistë në këtë fushë; 

• Përfitime financiare.   
 

 
 

Cilat janë detyrat kryesore që do të zhvillon Compliance Manager?  
 

• Krijon, menaxhon, përditëson Politikat, Procedurat, Udhezimet  në kuadër të përputhshmërisë, 
në bashkëpunim me Kontrollin e Brëndshëm dhe Departamentet e tjera të afektuara. 

• Përgjegjës për të prezantuar, konsoliduar dhe monitoruar, në kohën e duhur, planin e zbatimit të 
Kornizës së Pajtueshmërisë (Compliance Governance Framework). 

• Përgjegjës për menaxhimin dhe trajtimin e komunikimeve zyrtare nga Autoritetet vendase dhe të 
huaja lidhur me Përputhshmërinë ligjore. 

• Shqyrton dhe ndjek Perputhshmerine e kompanise me kuadrin ligjor duke bere me dije 
Manaxhmentin e larte mbi kerkesat e Perputhshmerise dhe duke pergatitur Rekomandime per 
permiresim te Proceseve, Sistemeve, Politikave ose Procedurave. 

• Të suportojë linjat e biznesit në zbatimin e veprimeve korrigjuese si dhe kryerjen e raportimit 
periodik për çështje Non-Compliant. 



   

 

     

• Pjesëtar i përhershëm i grupeve të zhvillimit dhe zbatimit të produkteve dhe shërbimeve të reja 
në përgatitjen, ndjekjen dhe rishikimin e kërkesave të përputhshmërisë me kuadrin ligjor. 

• Rishikon dhe azhornon në mënyrë të vazhdueshme dokumentacionin deklarativ  si dhe terma  
dhe kushte të aplikuar ndaj klienteve ne transaksionet financiare. 

• Përpilon dhe komunikon udhëzime për stafin në lidhje me përputhshmërinë ose impaktin e 
ndryshimeve të kuadrit ligjor mbi produktet dhe shërbimet e ofruara. 

• Organizon trajnimet e Përputhshmërisë në Easypay në lidhje me procedurat e brendshm dhe 
ndryshimet ligjore  si dhe përgjegjës për trajnimin e punonjësve të rinj. 

• Krijon, menaxhon dhe mirëmban vleresime te rrezikut te lidhura me perputhshmerine ligjore. 

• Ndihmon dhe ndjekë hap pas hapi në konsultim të drejtpërdrejtë me Departamentet përgjegjës 
masa korrigjimi dhe mitigimi te problematikave te Perputhshmerise 

• Mirëmban një nivel të lartë bashkëpunimi me Autoritetet në cilësinë e personit të kontaktit për 
cështjet e Përputhshmërisë 

• Krijon/Menaxhon plane veprimi ne pergjigje te gjetjeve te Auditit ne bashkepunim me Kontrollin 
e Brendshem dhe Manaxhmentin e larte 

 
 

Dokumentacioni paraprak: CV, Kopje të Certifikatave, Diplomave të kualifikimeve të ndryshme duhet të 
dërgohen me email në adresën: hr@easypay.al.   
 
*Do të lajmërohen për intervistë vetëm kandidatët qe do të perzgjidhen të cilëve do t’u kërkohet 
dokumentacion shtesë. 
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