
                                                                                         
 

 

Капитал банка АД Скопје има потреба од вработување на 2 лица за позиција Референт на 
благајна и Кредитен аналитичар за Штип. 
 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации: 
 
Високо образование економски факултет, бизнис администрација или друга сродна област 
Одлично познавање на: 
▪ Aнглиски јазик, 
▪ Microsoft Office, 
 
Поседување на соодветен сертификат за горенаведените вештини ќе се смета за предност. 
 
Лични карактеристики: 
- Одлични организациски и комуникациски вештини, 
- Динамична личност со способност за преземање на иницијативи, 
- Ориентираност кон клиенти, развиени продажни вештини, моќ на убедување и соодветна 
грижа за клиентите, 
- Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи 
истовремено во кратки временски рокови, 
- Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето, 
- Висок личен интегритет, деловен и професионален однос. 
Работниот однос е на определено време 6 месеци со можност за продолжување. 
Работно време е 8ч дневно. 
 
1. Работна позиција – Кредитен аналитичар 

          Работни задачи 
- Примање, анализа и обработка  на барањата од  клиенти – физички лица; 
- Понуда и промоција на продуктите на банката на физички лица; 
- Информации врзани за понудата на услугите и толкување на тарифникот за физички лица; 
- Аквизиција на нови клиенти за банката и одржување на континуирани контакти со постојаните; 
- Анализа на финансиите и пазарот на физички лица; 
- Грижа за клиентите, одржување на континуирана комуникација и релации за поттикнување на 

нови и повторливи кредитирања; 
- Унапредување на односите со постојаните клиенти; 
- Продажба на производи и услуги на терен; 
- Подготовка на каматни пресметки; 
- Подготовка на извештаи; 
- Давање на предлози за унапредување на продажбата  на продукти за кредитирање на физички 

лица и 
- Други работи по налог на директниот претпоставен и/или Управниот одбор. 

 
 

2. Работна позиција – Референт на благајна (шалтер)  
        Работни задачи: 

- Работа на благајна; 
- Понуда и промоција на продуктите на банката; 



                                                                                         
 

 

- Информации врзани за понудата на услугите и толкување на тарифникот; 
- Издавање, прием, обработка и архивирање на апликации и останати документи поврзани со 

готовински и безготовински трансфери; 
- Администрирање и склучување на договори за денарски и девизни трансакциски сметки; 
- Администрирање и склучување на договори за денарски и девизни штедни влогови 
- Издавање на парични картички и соодветни пинови; 
- Прием, враќање и внатрешна дистрибуција на меници; 
- Администрирање и склучување на договори за КИБС сертификати (Капитал Банка е локална 

регионална канцеларија на КИБС за издавање на нивните сертификати); 
- Подготовка на извештаи на барање на директен претпоставен и 
- Други работи по налог на претпоставениот и/или Управниот одбор. 

 
 
Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и 
можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите вработени. 
Доколку сакате да ја креирате иднината на мала и динамична банка, доколку имате желба, 
знаење и ентузијазам да се приклучите на нашиот тим, испратете ја Вашата биографија на 
следнава електронска адреса: jobs@capitalbank.com.mk  
 
Вашето резиме ќе биде внесено во базата на податоци и во случај на потреба од соодветен 
кадар, Банката врз основа на тековните потреби ќе ве контактира.  
Огласот ќе биде активен 10 дена од датумот на објавување.  
Изборот на кандидатите ќе се врши во рок од 20 дена од истекувањето на огласот, во 
зависност од бројот на пријавените кандидати.  
Ќе бидат контактирани само кандидатите со уредни и навремени апликации кои одговараат на 
условите наведени во огласот. 
 

mailto:jobs@capitalbank.com.mk

