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NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE  

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

ASISTENT MARKETINGU 
  

Kategoria:    Asistent 

Lloji i punës:    Me kohë të plotë (Full-time) 

Departamenti:    Shitjeve dhe Marketingut 

 

Përshkrimi i punës  

Pozicioni:    Asistent Marketingu në Balkan Sport 

 

Përgjegjësitë kryesore: 

• Përgjegjës për plotësimin e komunikimeve, dizenjimin e  vitrinave dhe implementimin e tyre në dyqan.   

• Kontrollon në dyqane vendosjen e komunikimeve  dhe evidenton mungesat e tyre. 

• Përgatit, formaton dhe redakton një sërë dokumentesh rreth marketingut të produktit dhe markës së 

kompanisë, si flyer, kartvizita, broshura, katalog dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje në fushën e Graphic 

Design.  

• Menaxhon dhe mban të përditësuar website-et dhe faqet në rrjetet sociale duke dizenjuar ose 

përzgjedhur imazhet përkatëse. 

• Krijon materiale të marketingut si guida informuese, studime të rasteve dhe prezantimeve të ndryshme. 

• Siguron imazhet e produkteve të reja dhe ia delegon shitjeve online. 

• Asiston në projekte të ndryshme sipas nevojave të departamentit, dizenjon dhe pregatit banera në varësi 

të fushateve në focus, online/fizike.  

• Kontakton departamentet e marketing të qendrave tregtare për projektet e marketingut në favor të 

kompanisë, pregatit dhe dërgon reklamat për promovimin e dyqaneve. 

• Bashkëpunon me menaxherin e marketingut, ekipet e brendshme, klientët dhe partnerët në strategjinë e 

marketingut. 

• Ndihmon për të identifikuar tendencat e marketingut dhe mundësitë kyçe për inovacion. 

• Siguron imazhet dhe komunikimet në hapjen e dyqaneve të reja apo rinovimin e tyre. 

• Foto të dyqaneve, të produkteve për fushata apo foto të eventeve pjesmarrëse. 

• Bashkëorganizues dhe pjesmarrës në evente sponsorizimi  apo aktivitete të tjera të marketingut. 
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Kompetencat e Profilit:  

• Arsimi i lartë përbën avantazh diploma Bachelor në fushat: Grafik Design, Shkenca Kompjuterike, Menaxhim 

biznesi ose Marketing. 

• Të ketë njohuri bazë mbi programet e dizenjimit Photoshop dhe Ilustrator. 

• Të ketë njohuri bazë mbi programin woocommerce. 

• Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës angleze. 

• Të ketë njohuri të mira për mediat sociale dhe shitjeve online. 

• Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup, fleksibilitet dhe sjellje e paraqitje etike. 

• Të ketë iniciative për ide /risi në fushën e marketingut. 

• Të ketë aftësi dhe pavarësi në vendimarrje brenda kompetencave të pozicionit. 

 

*Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e 

nevojave që lindin në kompani. 

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

1. CV-në dhe/ose Letrën Motivuese  

 

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 cilesi! 

Balkan Sport Skuadra HR  
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