Investim i

Mundësi Praktike Mësimore (Internship-i)
Junior Achivement of Albania se bashku me nje banke te nivelit te dyte deshiron t’ju ofroje studenteve
te cilet kane ndjekur modulet e JA nje mundesi per te fituar pervoje profesionale dhe praktike.
Kriteret & detyrimet e pranimit të kandidatëve
Kandidatet qe do te pranohen per kryerjen e praktikes, duhet te plotesojne kriteret e meposhtme:









Të jenë të regjistruar në rrjetin Alumni JA në Shqipëri ( http://junioralbania.org/lajmet-e-fundit/regjistrimi-i-alumni-1944 )
Të jenë duke u diplomuar me një Diplomë Bachelor ose Master
Të kenë mundësi të jenë present në bankë në intervalin kohor 8:15- 16:15, nga dita e
Hënë deri ditën e Premte.
Të jenë të gatshëm të zhvillojnë internship-in dhe në degët tona larg qëndres së
Tiranës, sic janë degët Brunes dhe Rinas
Internship do të jetë present në degë, në zonën e shërbimit ndaj klientit.
Të jenë të gatshëm të zhvillojnë internship-in pa shkeputje për periudhën tre mujore të
tij.
Të kenë aftësi të mira komunikuese
Ndjekin udhëzimet e:
 Mbikëqyrësit të tyre
 Rregullores ”Për Kodin e Etikës”
 Rregullave mbi konfidencialitetin

Kohëzgjatja
3 muaj per periudhat:





Korrik – Shtator
Gusht – Tetor
Shtator –Nëntor
Tetor- Dhjetor

Dokumentacioni që shoqëron kërkesën
Kandidatet e interesuar duhet ta shoqerojne kerkesen me dokumentacionin e meposhtem:






Curriculum Vitae
Letër-rekomandimi nga një prej pedagogëve të tij/saj
Diplomë e shkollës së lartë, në rastin kur kandidati ka përfunduar studimet e larta
Lista e notave (në rastin e kandidatit i cili vazhdon studimet e larta)
Fotokopje të dokumentit të identifikimit
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Investim i
Procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve dhe kryerjen e praktikës
JA of Albania ne bashkepunim me departamentitn e Burimeve Njerezore te bankes shqyrton te gjitha
kerkesat dhe plotesimin e dokumentacionit te kerkuar nga kandidatet; si dhe pergatit listen e
kandidateve te cilet plotesojne kriteret sipas te rregullores se mesiperme.
Praktika zhvillohet sipas nje programi individual per çdo praktikant, te hartuar nga njesia
perkatese ne perputhje me detyrat kryesore te kesaj njesie organizative

Njesia perkatese organizative (Departament/Dege) cakton nje kujdestar te drejtperdrejte, i cili
eshte pergjegjes per orientimin dhe ndjekjen nga afer te praktikes mesimore nga praktikantet.
Ne perfundim te praktikes, praktikantet pajisen me deshmine per kryerjen e praktikes mesimore
prane bankes .
Departamenti i Burimeve Njerezore te bankes do te informoje kandidatet e perzgjedhur per:



Periudhën e praktikës
Vendin ku do të zhvillohet praktika: Departament/Degë

Studentet e interesuar, qe duan te behen pjese e kesaj praktike te dergojne aplikimin e tyre ne
info@junior-albania.org, duke specifikuar edhe periudhen e deshiruar kohore jo me vone se data 15
Gusht ’16.
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