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Detyrat dhe përgjegjësitë:

Menaxher Dyqani (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:

• Të mbajë nën kontroll kostot direkte të dyqanit;
• Përgjegjës për Analizën e shitjeve të pikës;
• Të mbikqyrë procesin e porositjes;
• Menaxhon nivelin e stokut dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme për kontrollin e stokut;
• Menaxhon nëpërmjet sistemit FIFO vendosjen e produkteve në rafte;
• Respekton planogramet e caktuara nga sektorët  përkatëse;
• Prezanton në kohë dhe në kushte sa më optimale aktivitetet promocionale;
• Përgjegjës për cash-in dhe bartjen në bankë;
• Motivon, mbështetë dhe trajnon/mentoron stafin e dyqanit ;
• Pranon shqetësimet, sugjerimet dhe ankesat e konsumatorëve dhe i adreson tek departamentet përkatëse sipas 
nevojës;
• Siguron aplikimin e standardeve të përcaktuara të higjienës në dyqan;
• Trajton dhe ofron zgjidhjen e çështjeve urgjente, në bashkëpunim me kolëgët tjerë;
• Siguron shërbim të shkëlqyer për konsumatorët

- Edukimi: Preferohet diplomë universitare;
-  Përvojë pune: 3 vite pune në dyqan shitje me pakicë;
- Njohja e mirë e paketës Microsoft Office;
- Njohja e mirë e gjuhës angleze;
- Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe negocimi;
- Aftësi planifikimi, organizimi dhe vendimmarrjeje;
- Aftësi për t'i siguruar konsumatorit një shërbim efikas në çdo situatë;
- Marrja e iniciativës dhe dhënia e rezultateve;
- Të kontribuojë në punën ekipore;
- Të ketë marrë pjesë në trajnime në lidhje me menaxhimin, shitjen, etj.

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

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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