
 

 

 

 

NJOFTIM PUNE 

Profili i kompanisë: Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese 

më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të 

paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo 

industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët. 

SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve ushqimore me 

pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.  

 

Pozicioni: Koordinator Blerje 

Departamenti: i Blerjeve  

Vendodhja: Zyra Qendrore 

Përmbledhja e Pozicionit:Të asistojë departamentin komercial në proceset ditore. Të koordinojë 

fluksin e informacionit brenda departamentit dhe me departamentet e tjera të kompanisë. 

 

Detyra dhe Përgjegjësi:  

- Plotësimi i të dhënave për listimet e artikujve të rinj;  

- Mbledh porositë javore nga dyqanet për furnitorët e importit;  

- Aplikon cmimet promo sipas politikës së kompanisë  

- Mbledh porositë e importit për promocionet e rradhës;  

- Ndjek Credit notat e furnitorëve për diferencat e cmimeve; 

- Konsolidon listat e katalogut dhe i dërgon informacionin dyqaneve; 

- Ndërvepron me Menaxherët e Kategorive për raporte ditore apo javore. 

 

Kërkesat:  

Edukimi: Të zotërojë diplomë universitare. 

Eksperiencat e punës: Të ketë përvojë pune në pozicione të ngjashme. 

Kualifikime të tjera: 

- Aftësi kompjuterike të paketës Microsoft Office; 

- Njohuri të mira të gjuhës Italiane dhe asaj Angleze. 

Aftësi të tjera: 

- Të jetë person i motivuar dhe ambicioz; 

- Të jetë i aftë që të punojë nën presion;  

- Të jetë i përgjegjshëm.  

 

Kushtet e punës: Ofrohet pagë konkuruese. 

Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre së bashku me letër 

motivimi në adresën e e-mailit hr@spar.al duke përcaktuar në subjekt pozicionin, online nëpërmjet 

faqes së Web-it Spar.al, ose nëpërmjet postës në adresën: SPAR Tirana East Gate (TEG), Rruga 

Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë (Lundër), Tiranë, Shqipëri. 

 

Afati i dorëzimit: 23/01/2020 

 

mailto:hr@spar.al


 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur nga 

Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. 

 


