
 

 

 

 

 

Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за работа со физички лица, објавува 

 

ОГЛАС 

 

за ангажирање еден (1) извршител на работното место референт за работа со благајна во 

експозитура. 
  

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:  

 

 ССС или Економски факултет,  

 Со или без работно искуство во Банка,  

 Задолжително познавање на официјалниот јазик на РМ,  

 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 интерперсонални и комуникациски вештини за воспоставување 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 планирање 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:  

 

 Севкупно сервисирање на клиентите физички лица во делот на платни трансакции, уплати, 

исплати, безготовински преноси од трансакциски сметки, менувачко работење и брз 

трансфер на пари, 

 Севкупно сервисирање на клиентите правни лица во рамките на денарскиот безготовински 

платен промет, 

 Придржување до политиките и процедурите на Банката во делот за благајничкото работење, 

 Комплетност на документацијата за благајна,  денарски платен промет, АТМ, брз трансфер 

на пари, 

 Готовински уплати и исплати на физички лица на од денарски и девизни трансакциски 

сметки во банката 

 Уплати од физички лица за сите видови кредити, кредитни картички, 

 Менувачко работење, 

 Уплати на физички лица на сметки  за режиски трошоци (струја, вода,парно,телефон) како 

и останати уплати кон екстерни сметки, 

 Извршување на денарски платен промет за физички лица, безготвински пренос на средства, 

 Денарско и девизно орочување, штедни влогови за физички лица, 

 Брз трансфер на пари, 

 Готовински уплати и исплати на/од денарска трансакциска сметка на правни лица 

коминтенти на банката, 

 Безготовински денарски платен промет за правни лица, 

 Продажба на меници, 

 Да води контрола на средствата кои ги прима во благајна и евентуалните неслагања или 

фалсификати да ги пријави кај својот претпоставен, 

 Да се придржува до одредениот блајгајнички максимум,а потребата од средства или вишок 

на средства да го пријави кај својот претпоставен заради навремено снабдување или пренос 

на готовина на трезорот или АТМ, 

 Одговорен за ракување на АТМ, полнење и негово администрирање, 

 Отворање на денарски  и девизни сметки за физички лица, 

 Отварање, снимање и издавање на дебитни платежни картички, 

 Одговорен за архивирање на документација за трансакциски сметки и дебитни картички за 

физички лица на ниво на организациониот дел во кој работи, 

 Одговорен за водење регистар за менувачко работење, 

 Да има основно познавање за сите продукти од каталогот на производи на банката заради 

давање на кратки информации на клиентите, 

 Извршува и други обврски  и има други одговорности на барање на претпоставениот. 
 

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

во Скопје, со договор на определено време од 6 месеци, со полно 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 „Референт за работа со благајна во 

експозитура“. 


