NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE

Intesa Sanpaolo Bank Albania kërkon të punësojë: Specialist i Administrimit dhe
Përcaktimit të Çmimeve
Përgjegjësitë kryesore:
•
•
•
•

•

Të kryejë analiza cilësore dhe sasiore dhe të analizojë ndikimet financiare dhe
argumentet përkatës në mbështetje të përcaktimit të çmimeve;
Të monitorojë dhe analizoje çmimet dhe iniciativat e konkurrentëve;
Te rekomandojë tipare të reja të produkteve dhe çmimin bazuar mbi analizën e të
dhënave historike dhe tendencave të tregut.
Të ndjekë të gjitha vendimet e marra në lidhje me përcaktimin përfundimtar të çmimeve,
duke mbështetur segmentet dhe produktet në funksion të vlerësimit të efektivitetit të
masave të marra për përcaktimin e çmimeve pas zbatimit të tyre si dhe të rekomandojë
veprimet rregulluese nëse është e nevojshme;
Të përcaktojë kërkesat e biznesit dhe të mbikëqyrë zbatimin dhe shpërndarjen e mjeteve
të nevojshme për përcaktimin e çmimeve të produkteve / shërbimeve për individët.

Kërkesat/aftësitë:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Specialist (Minimumi 3 vjet eksperiencë në sistemin bankar dhe në fushën e
Administrimit të përcaktimit të çmimeve).
Vlerësimi i kostove të produktit për zhvillimin e strategjive të përcaktimit të çmimeve.
Njohuri mbi ndikimin e çmimit në marzhet e fitimit.
Koordinimi i shitjeve, marrëdhëniet me publikun, reklama dhe marketing për krijimin
e modeleve të përcaktimit të çmimeve.
Aftësi komunikimi (aftësi për të transmetuar analizën cilësore dhe sasiore mbi
përcaktimin e çmimeve të produkteve/shërbimeve në nivele të ndryshme të Drejtimit
të Bankës).
Të jetë i/e mirëinformuar dhe përditësuar në lidhje me informacionin për çmimet e
konkurrentëve sipas segmenteve të biznesit.
Përgjegjësia (të zotërojë një nivel të lartë përgjegjshmërie dhe të menaxhojë trysninë
e ngarkesës në punë).
Prezantimi (aftësi shumë të mira prezantimi).
Diplomë universitare për Matematikë, Teknologji Informacioni ose Ekonomi.
Njohje shumë të mira të gjuhës angleze.
Njohja e gjuhës italiane përbën avantazh.

Aplikantët duhet të dorëzojnë një kopje të detajuar të CV-së
Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se data 21 Shtator 2020 pranë Burimeve Njerëzore
në adresën e mëposhtme të email-it: hr@intesasanpaolobank.al

