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Shprehje e interesit të kandidatëve në programin kombëtar të trajnimit
për çertifikim të auditorëve të brendshëm në sektorin publik
Ministria e Financave – Njësia Qendrore Harmonizuese për auditim të brendshëm së shpejti
pritet të filloj me grupin e ri në programin kombëtar për trajnim dhe certifikim të auditorëve të
brendshëm në sektorin publik.
Në këtë trajnim për certifikim kombëtar do të marrin pjesë auditorët e brendshëm të punësuar
në sektorin publik dhe të interesuarit tjerë brenda dhe jashtë institucioneve.
Kandidatët e interesuar që dëshirojnë të ndjekin programin e trajnimit dhe certifikimit
për auditor të brendshëm, duhet t`i plotësojnë kushtet si në vijim:
-

Të posedojë diplomë universiteti në ekonomi, administratë publike, financa publike,
kontabilitet dhe juridik;

-

Kandidatët e ri që nuk punojnë në pozitën e auditorit të brendshëm i nënshtrohen provimit
pranues në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.

-

Testi para kualifikues do të organizohet dhe përgatitet nga NjQH/AB-ja;

Data e shpalljes për pjesëmarrjen në programin për trajnim dhe çertifikim të auditorëve
të brendshëm është prej 01/04/2017 deri më 11/04/2017
-

Aplikacionet merren në Web faqen e Ministrisë së Financave: mf.rks-gov.net/
Departamenti Qendror Harmonizues dhe dorëzohen në e-mail adresat:
skender.breznica@rks-gov.net dhe valdet.haziri@rks-gov.net. ose mund të dorëzohen në
formë fizike në zyrat e Njësisë Qendrore Harmonizuese;

-

Përparësi për regjistrim kanë kandidatët të cilët janë të punësuar në sektorin publik si
auditor të brendshëm e që ende janë të pa çertifikuar.

-

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen;

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente:






Kërkesa me shkrim (aplikacioni);
Biografia (CV);
Kopja e letërnjoftimit;
Kopja e Diplomës së Fakultetit;
Akt Emërimi për aplikuesit nëse janë të punësuar si auditor të brendshëm në subjektin
e sektorit publik;

Për çdo informatë shtesë mund të kontaktoni Njësinë Qendrore Harmonizuese në telefonat:
038/200- 34-631 dhe 038/200-34-621 ose në adresën Rr. “Tringë Smajli” nr.15 (Afër Hotel
Siriusit) aneksi i Ministrisë së Financave kati i 4 zyra nr.32.

Ju mirëpresim dhe ju dëshirojmë sukses.
Me respekt,

