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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: 
 

 

CONTENT WRITER 
 
Content Writer është pjesë e skuadrës së Marketingut në departamentin Commercial Operations. Praktikanti në 

këtë pozicion pune supervizohet nga Social Media Associate.  

Content Writer ndihmon në krijimin e materialeve të shkruara për fushatat e marketing që implementohen dhe 

pjesëmarrjen aktive në monitorimin dhe mbarëvajten e rrjeteve sociale të kompanisë. 

 

 

Roli dhe Përgjegjësitë:  

• Të arrijë të njohë dhe përvetësojë shumë mirë brandet e kompanisë dhe specifikat e tyre. 

• Të krijojë materiale për marketing online (artikuj, editoriale apo rubrika) për të rritur angazhimet me 

postimet dhe shitjet. 

• Të merret rregullisht me përkthimin e materialeve p.sh specifikave të produkteve, artikujve apo 

fushatave ndërkombëtare.  

• Të krijojë rregullisht materiale të ndryshme marketingu duke përfshirë e-mail, postime në social 

media apo në websitet e kompanisë. 

 

Aftësitë:  

• Aftësi të shkëlqyera në shkrim dhe redaktim në gjuhën shqipe. 

• Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze. 

• Të jetë person i motivuar e të ketë aftësi shumë të mira komunikuese. 

• Të jetë krijues dhe të ketë aftësi të mira përdorimi të motorëve të kerkimit (Google, Yahoo, Bing etj.) 

 

Edukimi dhe Kualifikimet:  

• Preferohet të zoterojë diplomë universitare ose të jetë aktualisht student në degët: Gazetari, Marketing, 

Adiministrim Biznesi. 

• Të ketë njohuri mbi rrjetet sociale si: Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin 

 

Kohëzgjatja e Intershipit: 4-8 javë. 

 

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 & klausaliaj@balkansport.al 
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