
 

 

NJOFTIM PUNE 

Balfin 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. 

 
Profili i kompanisë: 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: Specialist Finance 
Grada: 8 
Departamenti: i Finance 
Vendodhja: Zyra Qendrore 
 
Detyrat bazë dhe qëllimi i pozicionit: 

 Financieri është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të detyrave të tij/saj në përputhje 
me politikat e përgjithshme të kompanisë. 

Përgjegjësitë kryesore: 

 Kontrolli i shitjeve ditore në sistem;  
 Rakordimi i shitjeve të dyqaneve me arkëtimet; 
 Manaxhimi i pagesave në format e ndryshme si Cash, Bankë, Voucher dhe mënyra të tjera 

pagese; 
 Kontrolli i kursit te kembimit për marketet; 
 Përgatitja dhe kontrolli i librit të shitjeve me bazë mujore;  
 Kontrolli i Gift Card të përdorura në markete; 
 Rakordimi i klientëve per pagesat cash dhe me transferte bankare; 
 Ndjekja e arkëtimeve të klientëve; 
 Raporte të ndryshme të kërkuara nga menaxhimi; 

.Kërkesat:  
a. Edukimi: Te kete kryer studimet e larta ne profilin Ekonomik. 
b.Eksperiencat e punës: Të ketë eksperiencë pune në role të ngjashme minimumi 2 vite. 

c. Kualifikime të tjera: 
 Gjuhët e folura: Anglisht 
 Njohuri të mira mbi programet kompjuterike. 

d. Aftësi të tjera: 
• Aftësi të mira komunikuese; 
• Sistematik/e dhe i/e organizuar. 
 
Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar janë të lutur të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre së 
bashku me letër motivimi në  e e-mailit hr@spar.al duke përcaktuar në subjekt pozicionin, nëpërmjet 



 

 

faqes së Web-it ose nëpërmjet postës, në adresën: Selia Brunes Space, Rruga Nacionale Tiranë-
Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, Lundër, Tirana, Albania 
 
*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”. 

 


