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Njoftim për vend të lirë pune  

 

Intesa Sanpaolo Bank Albania po kërkon të punësojë:  

Koordinator/Specialist në fushën e sigurimeve, Divizioni Retail - Tiranë 

 

Përgjegjësitë kryesore:  

• Të nxiten shitjet dhe të arrijë objektivat e bankës në lidhje me policat e sigurimeve 

nëpërmjet koordinimit të rrjetit të degëve dhe kanaleve të tjera të shitjes. 

• Të identifikojë nevojat e klientëve që ju duhen polica sigurimi në segmentin e shitjeve 

dhe /të implementojë strategji të saktë komerciale. 

• Të analizojë ecurinë e shitjeve dhe të përcaktojë veprime korrigjuese për të 

përmirësuar rezultatet e biznesit. Të përcaktojë & shpërndajë modele për përmirësimin 

e shërbimeve.   

• Të analizojë ofertat e konkurrentëve duke propozuar përmirësime ose zhvillimet e 

nevojshme për produktet apo proceset e sigurimeve. 

• Të zhvillojë rregulla të brendshme sipas sigurisë së produkteve dhe të dizenjojë/ 

përditesojë kontratat e lidhura, dokumentacionin e shitjeve në bashkëpunim me 

departamentin Ligjor dhe departamentin e Parandalimit të Pastrimit te Parave dhe të 

Përputhshmërisë Rregullative. 

• Të përcaktojë buxhetin për të gjitha llojet e sigurimeve.  

• Të mbajë lidhje me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare përsa i përket aktivitetit si 

Agjent Ndërmjetësimi. Të ndjekë dhe paraqesë dokumentet e duhura për 

shtimin/heqjen e agjentëve të bankës si dhe shtimin/anullimin e marrëveshjeve me 

kompanitë e sigurimeve.  

• Të mbajë lidhje me kompaninë e sigurimeve për të cilën Banka është duke vepruar si 

ndërmejtës sigurimi.  

• Të sigurojë një sasi të kënaqshme sigurimesh dhe të kryejë veprimet e duhura në rolin 

e Administratorit në aplikacionin e sigurimit.  

• Të ndjekë të gjitha detyrat e tjera që mund ti kërkohen nga mbikëqyrësi direkt i tij/i 

saj.  

 Aftësitë & kualifimet: 

 

• Pozicion mbikëqyrës dhe koordinimi (të paktën tre vite eksperiencë në sektorin e 

sigurimeve).  

• Të ketë njohuri për të llogaritur  koston e produktit në mënyrë që të zhvillojë strategjitë 

në fushën e sigurimeve.  

• Koordinatori duhet të njohi mirë sektorin e sigurimeve. 

• Të ketë aftësi shumë të mira në matematikë dhe aftësi për analizën e modeleve të 

marketingut dhe trendeve, të nevojshme këto për këtë pozicion.  
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• Eksperiencë e mëparshme në Bankë në sektorin e shitjes ose në degë të lidhura me 

të do të jetë një avantazh.   

• Diplomë universiteti në Financë, Ekonomi, IT. 

• Të ketë aftësi në MS Office (e.g. Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

• Njohuri të gjuhës angleze shumë të mirë.   

 

Aplikanti duhet të dorëzojë:  

 

• Curriculum vitae (CV) 

 

brenda datës 16/12/2022 në adresën e emailit: hr@intesasanpaolobank.al 
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