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BalkanSport shpk është distributori zyrtar i markave më të njohura sportive në botë  si adidas, 
Reebok, Head dhe Givova për Shqipërinë; dhe gjithashtu përfaqësues  zyrtar i rrjetit multibrand sportiv 
INTERSPORT.  
 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE  

Kompania BalkanSport sh.p.k kërkon të punësojë në pozicionin: 

SUPERVIZORE  
 

Lloji i punës:    Me kohë të plotë 

Departamenti:    Kontrollit dhe Auditimit 

 

Përshkrimi i punës  

Pozicioni:    Supervizore  

Përgjegjësitë kryesore: 

 Ndjek udhëzimet mbi planin e inventareve dhe kontrollon detyrat që i janë caktuar secilit punonjës. 

 Të kryej kontroll periodik të gjendjes së artikujve në të gjitha dyqanet/magazinat e kompanisë, brënda 

afateve kohore të caktuara. 

 Të sigurohet për kryerjen e procesit të saktë, të numërimit të artikujve me anë të skanimit,  verifikimit të  

diferencave të inventarit dhe nxjerrjen e rezultatit brënda afateve të caktuara. 

 Të trajnojë , këshillojë, kontrollojë, monitorojë punën e secilit pjesëtar të stafit sipas udhezimeve nga 

menaxheri I departamentit. 

 Harton raporte mbi mangësitë dhe problematikat, të cilat ia delegon menaxherit të departamentit brënda 

afateve të caktuara. 

 Komunikon duke mbajtur qëndrim serioz dhe kritik ndaj stafit të dyqaneve/magazinave për problematikat 

e evidentuara gjatë inventarit. 

  Duhet të zbatojë me përpikmëri dhe në nivel profesional  detyrat e ngarkuara. 

 

Kompetencat e Profilit:  

 Diplomë Bachelor ose Master në Administrim Biznesi, Financë osë Informatikë Ekonomikë. 

 Të ketë njohuri të paketës “Office” , të jetë njohës shumë i mirë i Ecxel-it dhe programeve kompjuterikë. 

 Të jetë korrekt , i/e shkathët dhe i/e aftë për të përballuar volumin dhë ngarkesën në punë. 

 Të jetë e motivuar, e besueshme dhe me deshirë për të punuar. 

 Të jetë e duruar dhe e prirur drejt saktësise mbi detyrat e caktuara. 

 Të ketë bashkëpunim me stafin në lidhje me mbarëvajtjen e punës. 
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*Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e 

nevojave qe lindin në kompani. 

Kandidatët e interesuar për pozicionin e mësipërm, duhet të dërgojnë me anë të e-mailit: 

 CV-në dhe/ose Letër motivimi 

Aplikimi në gjuhën shqipe dhe/ose në gjuhën angleze në adresën zyrtare të kompanisë: 

hr@balkansport.al 

 

Vendoseni pozicionin për të cilin po aplikoni në subjektin e e-mailit që do të dërgoni.  

Vetëm aplikantët e selektuar do të kontaktohen.  

 

Balkan Sport, një mjedis energjik dhe profesional mirëpret individët e motivuar për të kultivuar suksesin 

më tej! Je I/E mirëpritur nëse mendon që i ke këto cilësi! 

Balkan Sport Skuadra HR  

http://www.balkansport.com/
mailto:hr@balkansport.al

