
 

 

 
 

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE 
 

Intesa Sanpaolo Bank Albania kërkon të punësojë: 
Jurist për përfaqësim gjyqësor 

Departamenti Ligjor - Zyrat Qëndrore Tiranë 
 
Përgjegjësitë kryesore: 
 
Përfaqësimi i Bankës në Gjykatë për çështje gjyqësore; Përgatitja e Kërkesë-Padive, 
Deklaratave të Mbrojtjes, Kallzimeve Penale, Kërkesave Ankimore e Akteve të tjera 
ligjore të nevojshme për përfaqësimin e çështjeve gjyqësore; Përgatitje e Raporteve dhe 
Analizave ligjore të legjislacionit dhe praktikës gjyqësore që ushtrojnë ndikim në 
aktivitetin bankar; Analiza e kuadrit ligjor dhe rreziqeve respektive në procesin e 
kredidhënies. Përgjegjës për dhënien e opinioneve të ndryshme ligjore. 
 
Kërkesat dhe aftësitë:  
 

▪ Minimumi tre vjet përvojë pune në Sektorin bankar ose në Studio Ligjore në 
cilësinë e Avokatit; në institucione financiare (mundësisht ndërkombëtare) ose në  
institucione të tjera që operojnë në fushën e të drejtës së pronësisë dhe/ose të 
së drejtës tregtare.  

• Aftësi të provuara profesionale. 

• Licensë Avokatie. 

• Integritet e figurë e pastër morale, mbështetur nga dokumentacioni përkatës dhe 
referencat. 

• Aftësi për të përgatitur aktet ligjore komplekse (Kërkesë Padi; Prapsime; Kërkesa 
Ankimore, Rekurs etj) të nevojshme për përfaqësimin e interesave të Bankës në 
Gjykatë, kryesisht në konflikte që burojnë nga e drejta civile, bankare, e 
pronësisë, e drejta e detyrimeve si dhe ajo tregtare si dhe njohje e procedurave 
gjyqësore civile dhe penale. 

• Aftësi për të bashkëvepruar në mënyrë efektive me njerëzit dhe për të punuar në 
mënyrë të pavarur, si dhe në ekip.  

• Aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi në publik. 

• 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. 
▪ Dy letra reference nga punëdhënësi i mëparshëm ose aktual me numra 

kontakti.  
▪ Shembuj të Kërkesë-Padive, Kontratave me natyrë komplekse, studime apo 

akte ligjore të përgatitura nga vetë kandidati.  
 

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se data 1 Tetor 2021 në adresen: 
hr@intesasanpaolobank.al  

mailto:hr@intesasanpaolobank.al

