RAIFFEISENER
PROGRAMI I PRAKTIKËS
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BACHELOR:

MASTER:

Kriteret për aplikim:
•

•
•
•
•

Kriteret për aplikim:

Studentë në vitin e fundit dhe të diplomuar të
studimeve Bachelor të Fakultetit Ekonomik, Juridik dhe
të fushës së Teknologjisë Informative (kandidatët e
diplomuar duhet të jenë jo më shumë se tri vite pas
përfundimit të studimeve Bachelor);
Nota mesatare 7.5 e më lart (GPA: 2.8 e më lart);
Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze dhe punës me
kompjuter;
Letërnjoftim ose pasaportë valide të Republikës së
Kosovës;
Gatishmëri për të punuar me orar të plotë të punës (40
orë në javë).

• Studentë në vitin e dytë të studimeve Master të
Fakultetit Ekonomik, Juridik dhe të fushës së
Teknologjisë Informative;
• Kandidatët që në të kaluarën nuk kanë qenë pjesë të
programit të praktikës në bankën Raiffeisen;
• Nota mesatare 7.5 e më lart (GPA: 2.8 e më lart);
• Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze dhe punës me
kompjuter;
• Letërnjoftim ose pasaportë valide të Republikës së
Kosovës;
• Gatishmëri për të punuar me orar të plotë të punës (40
orë në javë).

Si të aplikoni:

Afati për aplikim: 24 prill - 22 maj 2017

Ju mund të aplikoni duke përdorur sistemin online përmes web-faqes: www.raiffeisen-kosovo.com/sq/Programi-i-Praktikës.
Raiffeisen Bank pranon vetëm aplikacionet që dërgohen përmes sistemit online të aplikimit!
Aplikacionet e dërguara në ndonjë mënyrë tjetër nuk do të pranohen.

Procesi i përzgjedhjes:

1. VLERËSIMI
I APLIKACIONIT

Përfitimet shtesë:

2. TESTI
DHE INTERVISTA

3. PRAKTIKA

• Mundësi zhvillimi të njohurive duke kombinuar teorinë me praktikën;
• Mundësi të zhvillimit profesional;
• Çertifikim nga banka Raiffeisen për kryerje të praktikës;
• Përgatitje për treg të punës;
• Programi i praktikës është me pagesë;
• Lidhja e miqësive të reja;
• Mundësi punësimi në Bankën Raiffeisen.

Kohëzgjatja e programit të praktikës:
3 korrik - 31 gusht 2017
Qendra kontaktuese: 038/049 - 222 222 • www.raiffeisen-kosovo.com

