
 

Balkan Sport SHPK, Rr. “Gjergj Legisi”, Laprakë, ish UNB, Tiranë, Shqipëri 
Tel: +355 42 208 295 

 

 

BalkanSport shpk, distributori zyrtar i markave të mirënjohura sportive si adidas, 
Reebok, Head, Mares dhe Givova për Shqiperinë; dhe gjithashtu përfaqësues 
zyrtar i rrjetit multibrand sportiv INTERSPORT dhe The Athlete’s Foot, ofron 
Internship për kandidatët e interesuar në pozicionin: 
 

 

Assitent/e Burimeve Njerëzore 

 

Asistenti/ja e Burimeve Njerëzore është pjesë e departamentit të Burimeve Njerëzore, raporton tek 

Përgjegjësi i Burimeve Njerëzore. Asistenti/ja  e Burimeve Njerëzore është e përfshirë pothuajse në të 

gjitha programet dhe shërbimet që kanë të bëjnë me Departamentin e Burimeve Njerëzore të 

kompanisë. Puna e tij/saj, përfshin dokumentimin e ankesave, ndërprerjeve, mungesave, raporteve të 

performancës, etj.  

 

Roli dhe Përgjegjësitë:  

• Asiston në administrimin e problemeve ndërmjet punonjësve dhe marrjen e masave disiplinore. 

• Asiston në planifikim dhe trajnim për stafin e ri dhe atë ekzistues. 

• Asiston në analizimin nevojës së trajnimeve me përgjegjësit e departamenteve për punonjësit. 

• Asiston në administrimin e dokumentacionit personal të punonjësve. 

• Asiston në mbajten e databazës  së burimeve njerëzore. 

• Menaxhon agjendën për takime të ndryshme të departamentit. 

• Asiston në administrimin e rrjeteve sociale. 

• Mban protokollin e shoqërisë me të gjitha hyrjet e daljet e dokumentave fizikisht edhe në kompjuter. 

 

Aftësitë:  

• Zotërim në nivele të larta të gjuhës Angleze, avantazh përbëjnë aplikantët që e kanë të mbrojtur. 

• Aftësi për të punuar në grup dhe nën presion. 

• Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi, sjellje e paraqitje etike. 

 

Edukimi dhe Kualifikimet:  

• Arsimi i lartë në fushën e Administrim Biznes, ose fusha të ngjashme. 

• Ekperiencë pune në këtë profil ose të ngjashëm përbën avantazh. 

• Të jetë njohës shumë i mirë i Excel-it dhe programeve kompjuterike. 

 
 

Pas përfundimit me sukses të Intership-it (praktikës) dhe vlerësimit të performancës ofrohet mundësia e 

punësimit pranë kompanisë. 

 

Kandidatët e interesuar për pozicionin e mësipërm, duhet të dërgojnë CV-në deri më,  

datë 30 Qershor 2020 në adresat e-mailit: hr@balkansport.al   

Balkan Sport HR Team 
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