
 

Manager për Ruajtjen e të Dhënave dhe Raportimin 
 

   

EPPC Albania kërkon një Manager për Ruajtjen e të Dhënave & Raportimin për klientin e saj, një ndër 
institucionet financiare më të mëdha dhe të konsoliduara në vend.  
 
NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM:   
 
Kandidati ideal manaxhon, monitoron dhe përmirëson të gjitha proceset që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e 
sistemeve të raportimit, krijon dhe mirëmban raportet ekzistuese duke marrë pjesë në analizën e raporteve, 
zhvillimin dhe automatizimin e tyre. Mirëmban bazën e të dhënave. 
 
Përgjegjësitë Kryesore:  

 
1. Drejton zhvillimet e të gjitha raportimeve, për të siguruar që cdo informacion ruhet, validohet dhe krijon 

rrjedhshmëri logjike në cdo proces biznesi të njësive në kompani; 
2. Menaxhon aktivitetet e Data Warehouse dhe Raportimit, duke përfshirë strategjitë, planifikimin dhe 

licencimin; 
3. Menaxhon informacionin nëpërmjet automatizimit të raporteve, mirëmbajtjes dhe zhvillimit të tyre; 

Zhvillon mjete planifikimi, buxhetimi dhe procese biznesi për të mbështetur nevojat e departamentit; 
4. Rrit nivelin e kënaqësisë së përdoruesve të brendshëm duke rritur numrin e raporteve që lehtësojnë 

automatizimin e punës; 
5. Azhornohet me zhvillimet rajonale mbi nevojat për raporte; Përshtat dhe implementon teknologji të 

reja; 
6. Merr pjesë dhe analizon zgjidhje të ndryshme për automatizime brenda departamentit të operacioneve; 
7. Ndjek korrigjimin e gabimeve lidhur me cilësinë e të dhënave në bazën e të dhënave. 

 

 Kërkesat për këtë pozicion janë:  
 

• Diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike, Informatikë ose degë ekuivalente; 

• Përvojë e mëparshme pune në bankë në pozicione të ngjashme; (do të përbënte avantazh)  

• Eksperiencë si zhvillues/e raportesh (SSRS ose në platforma të tjera bazuar në SQL); 

• Eksperiencë si zhvillues/e BI - e preferuar; 

• Të njohë mirë SQL queries; Të jetë familjar me teknologjitë BI (p.sh. Microsoft Power BI); 

• Njohuri mbi SQL Server Reporting Services (SSRS) - e preferuar, SQL Server Integration; Services (SSIS) 
dhe SQL Analysis Services (SSAS); 

• Njohuri mbi manaxhimin e databazës, online analytical processing (OLAP) dhe ETL (Extract, transform, 
load) framework – ose teknologji të përafërta me to; 

• Aftësi në analizimin e kërkesave për raporte;  

• Aftësi analitike për zgjidhjen e problemeve, komunikuese dhe organizative; 

• Njohuri të përgjithshme të produkteve Bankare/Financiare. 
 
 

Si  të aplikoni:  
 
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj duke ndjekur linkun:  

 
https://aplikim.eppc.al 

 
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen. 
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë. 

https://aplikim.eppc.al/

