
 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Punëtor Sektori/ Sektorist (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:

• Siguron  prezencën e të gjitha produkteve në sektor;
• Marrja e  produkteve nga depoja dhe vendosja në rafte sipas kategorive të tyre, duke zbatuar metodën  “FIFO” (i 
pari brenda, i pari jashtë);
• Mirëmbanë  pastërtinë dhe rregullin se produkteve në rafte;
• Kujdeset që të gjitha produktet e ekspozuara në rafte të jenë të pajisura me barkode;
• Kujdeset për mirëmbajtjen e etiketave të rafteve (çmimi dhe oferta);
• Kontrollon afatet e skadimit dhe prezencën e përkthimeve të produkteve; 
• Informon Mbikqyrësin e Sektorit për çdo problem me produktet;
• Informon Mbikqyrësin e Sektorit nëse produktet mungojnë në dyqan dhe depo;
• Klasifikon produktet në depo; 
• Prezanton dhe informon konsumatorët lidhur me  produktet sipas kërkesës; 
• Ndihmon konsumatorët;
• Siguron shërbim të shkëlqyer për konsumatorët;
• Siguron aplikimin e standardeve të përcaktuara të higjienës në dyqan;

- Edukimi: Arsim i mesëm ose i lartë; 
- Përvojë pune: se paku 1 vit pune në dyqan shitje me pakicë;
- Njohja e  gjuhës angleze;
- Aftësi planifikimi, organizimi;
- Aftësi për t'i siguruar klientit një shërbim efikas në çdo situatë;
- Të kontribuojë në punën ekipore;

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

(Sektori ushqimor, joushqimor, pemë & perime, delikates dhe furrë)

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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