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Përgjegjësitë e punës:

Punëtor në departamentin Bakery (m/f)

Edukimi dhe përvoja paraprake:

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:

• Vendosja e produkteve në enët për pjekje sipas standardeve të caktuara,
• Pjekja e produkteve ,
• Menaxhimi i sasisë së pjekjes në koordinim me menaxhmentin duke mos i kaluar limitet e hudhjeve,
• Vendosja e produkteve të pjekura në raftet për shitje,
• Kontrollimi i të gjitha produkteve pjekurina&ëmbëlsira,
• Shërbimi cilësor i kafes si dhe shërbimi i produkteve ashtu si standardizohet nga menaxhmenti i SPAR Kosovës,
• Mikëpritja e klientëve, propozimi i produkteve, komunikimi i mirëfillte me klientë,
• Të merr porosi dhe kryej pagesa,
• Kontrollimi i pajisjeve para mbylljes së pikës si dhe pastrimi i atyre që kane nevojë si : aparati i kafes, raftet, pjesa 
ekspozuese etj,
• Të asistoj në arritjen e objektivave.

- Diplomë e shkollës së mesme ose universitare e dëshirueshme,
- Orientimi në sherbimin ndaj klientit,
- Të jetë i motivuar për punën në ekip,
- Të jetë i njoftuar me procesin e shërbimit të kafes,
- Përvoja në industri të ngjajshme së paku një vjet  është e preferueshme.

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 5 Majrecruitment@spar-kosova.com
2019. Subjekti i emailit duhet të përfshijë pozitën e aplikimit.

Aplikacionet e pakompletuara nuk shqyrtohen!

APLIKO

Shkarko Aplikacionin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce-PXavRIXoUQQe4bL4bloRM1AX7z2rk1R2G29oEvJm5BMfQ/viewform
https://spar-kosova.com/KonkursPune/Forma-e-aplikimit-SPAR-Kosova.pdf
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