
   
 BalkanSport shpk është distributori zyrtar i markave më të njohura sportive në botë 
 si adidas, Reebok, Head dhe Givova për Shqiperinë; dhe gjithashtu përfaqësues 
 zyrtar i rrjetit multibrand sportiv INTERSPORT.  
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Tel: +355 4 245 4718 
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Web: www.balkansport.com 

 

 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE  

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

SHITËSE  
  

Lloji i punës:    Me kohë të plotë  

Departamenti:    SHITJEVE ME PAKICE 

 

Përshkrimi i punës  

Pozicioni:    Shitëse  

 

Përgjegjësitë kryesore: 

 Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klientëve. 

 Të tregojë dëshirë dhe rezultate të dukshme për të plotësuar objektivat e shitjeve të vendosura nga 

menaxhimi me i lartë. 

 Të kujdeset për pamjen dhe sistemimin e dyqanit sipas udhëzimeve të menaxherit përkatës. 

 Të qëndroj i/e përditësuar me informacionet mbi produktet e reja ose ekzistuese. 

Kompetencat e Profilit:  

 Të jetë i disponueshëm për të punuar turni i parë dhe turni i dytë. 

 Të mos këtë angazime shkollore. 

 Të zotërojë principet baze mbi shitjen dhe shërbimin ndaj klientit. 

 Të jetë i motivuar dhe me dëshirë për të punuar. 

 Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese. 

 Të jëtë nga mosha 18 deri ne 25 vjec. 

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

nevojave që lindin në kompani. 

 

 

 

http://www.balkansport.com/
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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! 
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