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NJOFTIM P̧ËR VEND TË LIRË PUNE 

 

Intesa Sanpaolo Bank Albania kërkon të punësojë: 

Jurist 

Departamenti Ligjor – Zyrat Qëndrore Tiranë 

 

Përgjegjësitë kryesore: 

 

▪ Të sigurojë asistencë dhe konsulencë ligjore lidhur me: iniciativat dhe 

produktet e Bankës; proceset e bazuara ne nënshkrimin elektronik dhe 

Dokumentat elektronike; 

▪ Asistencë lidhur me aspektet e impletemtimeve ligjore e teknike të 

platformave të ndryshme digjitale në të gjithë linjat e biznesit dhe 

juridiksioneve; 

▪ Hartimin e kontratave bankare, opinioneve ligjore dhe akteve të tjera 

ligjore në mbështetje të strukturave të biznesit dhe jo-biznesit pergjatë 

aktivitetit kredidhënës;  

▪ Asistencë ligjore për aspektet e mbrojtjes së të dhënave personale; 

procedurat dhe standardet prokurimeve, e të tjera.  

 

Eksperienca e kërkuar: 

 

5+ vite eksperience ne Zyrat e Avokatisë dhe/ose përvojë në industrinë e 

shërbimeve financiare e bankare ose institucionet publike e agjencitë 

shtetërore te kesaj linje; preferohet eksperience ne njohjen e ligjeve qe 

lidhen me pronesine e pasurive te paluatjshme/luajtshme dhe praktikes 

gjyqesore respektive si dhe atyre qe realizojne ofrimin e sherbimeve 

digjitale. Njohje e praktikes gjyqesore dhe procesit gjyqesor civil e 

administrativ.  

 

Aftësitë e kërkuara:  

 

▪ Të zotërojë një kuptim solid të ligjeve, rregulloreve dhe normave ligjore, 

kuadrit juridik bankar, financiar e atij që lidhen me dixhitalizimin e 

akteve ligjore; 

▪ Aftësi të forta analitike, sintetizuese e organizative; 

▪ Aftësi e njohuri për të hartuar kontrata dhe akte të tjera juridike dhe 

për të përgatitur opinione ligjore në varësi të nevojave të strukturave të 

Bankës; 

▪ Etikë e lartë pune dhe vetë-iniciativë; 

▪ Njohuri e zotësi për të mbrojtur interesat e Bankës në gjykatë e 

institucionet e tjera ligjzbatuese; 
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▪ Aftësi për të menaxhuar një vëllim të lartë pune në një mjedis të 

shpejtë dhe në ndryshim. 

▪ Aftësi për të koordinuar aspektet ligjore ne linjat e shumëfishta të 

biznesit dhe juridiksioneve, për të ofruar këshilla ligjore të 

kuptueshme, shteruese dhe gjithëpërfshirëse. 

 

Kërkesa shtesë: 

▪ Licensë Avokatie (e preferueshme) 

▪ Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze dhe mundësisht njohje e mirë 

e gjuhës italiane; 

▪ Diplomë Universitare në Jurisprudencë si dhe Diplomë e Masterit 

Shkencor (nota mesatare e preferueshme mbi 8,5). 

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë:  

 

▪ Një Curriculum Vitae të detajuar,  

▪ Kopje të Diplomës dhe Listës së notave  

▪ 2 Letra reference nga punëdhënës aktual apo të mëparshëm me 

numra kontakti  

▪ Shembuj Padi ose opinione ligjore/kontrata komplekse ose cdo 

instrument tjetër ligjor ose punime të përgatitura nga vetë kandidati  

 

  

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se data 15 Gusht 2022 në 

adresën: hr@intesasanpaolobank.al. 
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