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NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE 

 

Intesa Sanpaolo Bank Albania kërkon të punësojë: 

 

Specialist IT i Kontrollit të Brendshëm 

Departamenti i Kontrollit të Brendshëm 

 

 

Audituesi i Brendshëm i IT-së do të jetë përgjegjës për detyrat e mëposhtme: 

 

• Të zbatojë metodologjitë dhe instrumentet për ekzekutimin e aktiviteteve të auditimit 

të brendshëm sipas kërkesave të Kompanisë Mëmë; 

• Të rishikojë dhe vlerësojë politikat, proceset dhe procedurat në lidhje me fushën e 

Teknologjisë së Informacionit si dhe rreziqet që lidhen me to; 

• Të rishikojë dhe vlerësojë politikat, proceset dhe procedurat në lidhje me fushën e 

Sigurisë së Informacionit si dhe rreziqet që lidhen me to; 

• Të rishikojë dhe vlerësojë politikat, proceset dhe procedurat në lidhje me fushën e 

Vazhdimësisë së Biznesit si dhe rreziqet që lidhen me to; 

• Të monitorojë përputhshmërinë e aktiviteteve të punës me rregullat dhe rregulloret e 

punës; 

• Të vlerësojë efikasitetin dhe efektivitetin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm; 

• Të kryejë investigime dhe verifikime për ekzaminimin e fakteve apo ngjarjeve të 

rëndësishme, duke përfshirë identifikimin e përgjegjësive të mundshme të punonjësve; 

• Të përpilojë për çdo aktivitet auditimi, raporte që tregojnë gjetjet dhe aktivitetet 

përkatëse korrigjuese për zgjidhjen e dobësive të konstatuara; 

• Të ndjekë zbatimin e rekomandimeve të Departamentit të Kontrollit të Brendshëm 

dhe të vlerësojë masat e marra nga drejtuesit e njësive subjekte të kontrollit për 

zbatimin e tyre; 

• Të japë mendim në lidhje me politikat dhe procedurat e hartuara nga drejtuesit e 

Bankës dhe të rekomandojë përmirësimet e nevojshme që synojnë forcimin e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm të Bankës. 

 

 

Aftësitë & Kualifikimet: 

• Diplomë universitare në Teknologji Informacioni/Informatikë, Informatikë 

Ekonomike ose Statistikë;  

• Preferohet 1 deri 2 vjet eksperiencë pune në Auditim ose Siguri Informacioni; 

• Njohuri mbi Sigurine e Informacionit dhe Infrastrukturën e IT-së; 

• Njohuri mbi zhvillimin e softëare dhe menaxhimin e bazave të të dhënave; 

• Aftësi për të naviguar në sistemet e teknologjisë së informacionit ose ato të 

infrastrukturës;  

• Aftësi për të kryer analitikë të dhënash; 
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• Aftësi për të identifikuar çështjet kryesore të kontrollit, për prezantimin e gjetjeve 

të rëndesishme dhe rekomandimeve përkatëse te Drejtori i Kontrollit të 

Brendshëm; 

• Aftësi shumë të mira komunikimi; 

• Aftësi për të punuar në grup;  

• Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze; 

• Certifikata profesionale si CIA, CISA, CISM janë shumë të vlerësuara; 

 

 

Dokumentat: 

Letër shoqëruese dhe CV (edhe në gjuhën Angleze) 

 

Dokumentat duhet të dërgohen në adresën e emalit:  hr@intesasanpaolobank.al jo më 

vonë se data 28 Janar 2022.  

 

Ju informojmë se do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.  
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