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NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE  

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

NËPUNËSE INVENTARI  
 

Lloji i punës:    Me kohë të plotë 

Departamenti:    Kontrollit dhe Auditimit 

 

Përshkrimi i punës  

Pozicioni:    Nëpunëse Inventari në Balkan Sport 

Letër motivimi:   Preferohet 

Letër referencë:   Preferohet 

 

Përgjegjësitë kryesore: 

 Të kryej kontroll periodik të gjendjes së artikujve të dyqaneve/magazinave, brënda afateve kohore të 

caktuara.  

 Të realizojë në mënyrë  të saktë  numërimin e produkteve me anë të skanimit në zonat e përcaktuara nga 

Supervizori i punës ose Menaxheri i Departamentit.   

 Të  verifikojë në mënyrë të saktë  diferencat e invnetarit  nëpermjet kontrollimit të gjendjes kontabël të 

produktit me atë fizike. Të sigurohet për gjendjen fizike të tyre. 

 Duhet të evidentojë produktet e paekspozuara dhe nuk duhet të lejojë  gjatë inventarit stafin e dyqaneve 

të bejë ekspozimin e tyre, pa venë më parë në dijeni Supervizorin e punës ose Menaxherin i 

Departamentit. 

 Evidenton dhe raporton te supervizori dhe Menaxheri i Departamentit për çdo problematikë të hasur në 

dyqan si p.sh gjatë kontrollimit të artikujve për çmime, alarme, difekte, etj. 

 Duhet të kontrollojë barkodet dhe produktet fizikisht gjatë procesit të inventarizimit. Duhet të zbatojë me 

përpikmëri dhe në nivel profesional  detyrat e ngarkuara. 

 Mban  përgjegjësi për gabimet gjatë skanimit, verifikimet e produkteve  dhe nxjerrjen e rezultatit të 

inventarëve. 

 

Kompetencat e Profilit:  

 Të ketë përfunduar arsimin e mesëm, arsimi i lartë përbën avantazh. 

http://www.balkansport.com/
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 Të ketë etikë në punë. 

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

 Të jetë korrekt , i/e shkathët dhe i/e aftë për të përballuar volumin dhë ngarkesën në punë. 

 Të ketë bashkëpunim me stafin në lidhje me mbarëvajtjen e punës. 

 

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

nevojave qe lindin ne kompani. 

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! 

Balkan Sport Skuadra HR  
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