
 

 

 

 

 

Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за управување со ризици, Служба 

за мониторинг, наплата, нефукнционални кредити и превземени средства, објавува 

 

ОГЛАС 

 

за ангажирање еден (1) извршител на работното место стручен соработник за 

мониторинг.  

  

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:  

 

 Економски факултет  

 Најмалку 2 години работно искуство, 

 Добро познавање на сите активности поврзани со проблематични кредити и 

наплата  

 Одлично познавање на англиски јазик, 

 Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office),  

 

  

Лични карактеристики и вештини потребни за работното место  

 

 Работливост,  

 Личен интегритет,  

 Доверливост,  

 Способност за работа под притисок и во кратки рокови, 

 Toчност,  

 Комуникативност,  

 Креативност,  

 Добри организациски вештини,  

 Добри интерперсоналнии комуникациски вештини за воспсотавување односи со     

персоналот,  

 Способност да анализира, интерпретира и презентира законска рамка,  

 Вештини за преговарање и разрешување на проблеми,  

 Иницијативност и способност да дава нови идеи,  

 Организациски и вештини за ланирање и управување со сопственото време за да    

се почитуваат поставените рокови и цели,  

 Способност за медијаторство,  

 Способност за презентација,  

 Работа на компјутер,  

 Возачка дозвола Б категорија. 

 



Дел од работните задачи и одговорности на работното место:  

 

 Ги прати законските прописи поврзани со ризиците, 

 Организира посети на експозитурите со цел надзор на кредитниот ризик на лице 

место, 

 Го анализира распоредот на ризичните активни билансни и вонбилансни ставки во 

групата на ризици – просек, движење, 

 Ја анализира диспeрзијата на ризикот по сектори- просек и движење, 

 Ги анализира ризиците кои произлегуваат од концентрацијата на кредитите и 

другите пласмани, 

 Ги анализира ризиците кои произлегуваат од кредитните активности на поврзаните 

лица со Банката, 

 Се грижи за навремена изработка на извештаите од доменот на ризиците за 

потребите на Секторот, УО, Одборот за ризици, Надзорниот одбор и ги анализира 

истите, 

 По потреба организира изработка на нови извештаи, 

 Учествува во планирањето на висината на резервациите, 

 Соработува со Секторот за внатрешна ревизија, 

 Извршува и други обврски и има други одговорности на барање на раководителот 

на Службата и директорот на Секторот. 

 

 

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за работно 

место на локација Централа Битола, со договор за работа во зависност од работно 

искуство и познавање на работни процеси со работно време од 8 до 16 часот.  

 

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на 

македонски јазик, во рок од 7 (седум) дена од денот на објавувањето на огласот на 

следнaта адреса: hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „Стручен соработник за 

мониторинг“. 


