
 
Detyrat dhe përgjegjësitë:

Arkëtar (m/f)

 Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

Duke u bazuar në parimet e partneritetit të SPAR në mbarë botën Ne në SPAR Kosova kemi nisur udhëtimin në të  
ardhmen e “retail-it” Kosovar, duke u fokusuar tek konsumatorët tanë, të cilëve  do t'ju ofrojmë cilësi të lartë dhe vlerë të 
shtuar për çmimin, duke garantuar freski, përzgjedhje, dhe shërbim të përsosur.
Nëse keni talent, përvojë, dëshirë dhe ju sfidon e ardhmja, Ju japim mundësi t'i bashkoheni ekipit tonë në 
hapjen e dyqaneve të SPAR Kosova në Prishtinë, duke aplikuar për  pozitën në vijim:

• Mirëpret dhe komunikon me konsumatorët me etikë të lartë profesionale;
• Kontrollon çdo produkt që kalon mbi arkë;
• Siguron që të gjitha produktet janë skanuar në mënyrë korrekte;
• Kryen të gjitha metodat e pagesave sipas procedurave në përputhje me kërkesën e konsumatorit;
• Kujdeset për gjendjen e parave në arkë;
• Orienton dhe ndihmon konsumatorët  në gjetjen e produkteve të kërkuara
• Informon konsumatorët për ofertat e fundit;
• Kujdeset për ambientin e punës, etj.
• Siguron shërbim të shkëlqyer për konsumatorët,

- Edukimi: Arsim i mesëm ose i lartë (preferohet me profilin ekonomik).
- Eksperienca e punës: së paku 1 vit punë në dyqan shitje me pakicë.
- Njohja e mirë e paketës Microsoft Office;
- Njohja e mirë e gjuhës angleze;
- Aftësi për të punuar në ekip;
- Aftësi për të përdorur me efikasitet të gjitha pajisjet për kryerjen e punës;
- Aftësi për të komunikuar me konsumatorë dhe partnerë

SPAR KOSOVA
MAGJ. PRISHINË - FERIZAJ, ÇAGLLAVICË, GRAÇANICË, KOSOVË
TEL: +383 (0) 38 729 729

LOREM IPSUM

Aplikimi: Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke klikuar në butonin
“Apliko”, ose duke shkarkuar formën për aplikim duke klikuar butonin “Shkarko 
Aplikacionin”, dhe së bashku me CV’në dhe Letrën Motivuese të dërgohen në 
email adresën: , më së largu deri më 24 Shkurtrecruitment@spar-kosova.com
2019. Subjekti i emailit duhet të përfshijë pozitën e aplikimit.

Aplikacionet e pakompletuara nuk shqyrtohen!

APLIKO

Shkarko Aplikacionin

mailto:recruitment@spar-kosova.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce-PXavRIXoUQQe4bL4bloRM1AX7z2rk1R2G29oEvJm5BMfQ/viewform
http://spar-kosova.com/KonkursPune/FormaElektronike.pdf
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