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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: 
 

 

                         ASISTENT LIGJOR 

 

Asistenti Ligjor është pjesë e Departamentit të Burimeve Njerëzore.  
Asistenti Ligjor ka për detyrë hartimin e kontrateve të bashkëpunimit me palë të treta, rishikimet e tyre 
apo hartimin e shkresave të ndryshme, brenda profilit juridik, sipas nevojave të shoqërisë. 
 

Roli dhe Përgjegjësitë:  

• Organizon zyrën, menaxhon axhendat e menaxherëve të lartë. 

• Përgatitjen e autorizimeve, deklaratave, kërkesave, prokurave në përputhje me nevojat e kompanisë. 

• Përgatitjen e kontratave për nevoja të kompanisë. 

• Përcjell dispozitat ligjore dhe jep mendime e këshilla juridike. 

• Përkthen në anglisht dhe shqip me shkrim dhe verbalisht sipas nevojës që lind. 

• Shërben si ndërlidhës midis punonjësve të tjerë dhe menaxherëve të lartë. 

• Asiston në projekte të ndryshme sipas nevojave të departamentit. 
 

Aftësitë:  

• Të ketë etikë në punë. 

• Njohuri mbi terminologjinë juridiko – ligjore. 

• Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft office, programeve kompjuterike. 

• Zotërim në nivel të lartë të gjuhës angleze, gjuhë të tjera përbëjnë avantazh. 

• Të ketë aftësi organizuese dhe koordinuese. 

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

• Të jetë korrekt/e dhe në gjendje për të punuar shpejt, nën presion dhe për të përmbushur afatet. 

• Njohuri të mira në përdorimin e pajiisjeve të zyrës, si psh fotokopje, skaneri, etj… 

• Të posedojë leje drejtimi automjeti. 
 

Edukimi dhe Kualifikimet:  

• Preferohet të zotërojë diplomë universitare ose të jetë aktualisht student në degët me Profil Juridik. 

• Njohuri të mira të paketës Microsoft Office. 
 

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 . 

Balkan Sport HR Team 
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