NJOF
FTIM PUNE
E
alfin Group
p është një
ë ndër grup
pet private investuese
e më të më
ëdha në Sh
hqipëri dhe rajon, i
Ba
prranishëm m
me aktivitete
e për zhvillimin e passurive të paluajtshme,, shitjet me
e pakicë, ofrimin e
sh
hërbimeve dhe
d manaxh
himin e hapësirave treg
gtare apo in
ndustrial, miiniera e mettalurgji, etj.
Ag
grocon Alb
bania Sh.p.k është një kompani shqiptare që zhvillon
n aktivitetin e saj në fushën
f
e
bu
ujqësisë. Aktivitet përrfshin prod
dhimin e perimeve
p
të
ë fresketa në serë, në fushë të
ë hapur,
grrumbullimi i perimeve nga fermerrët e zonës si dhe shitja me shum
micë për eksport dhe në
ë tregun
sh
hqiptar.

Po
ozicioni:

Asistent/e në
n Departamentin e Shitjeve
S

Ra
aporton:

Departamen
nti i Shitjevve

Sh
hoqëria:

Agrocon Alb
bania shpkk

Ve
endndodh
hja:

Fsshati Ngurrëz e Vogë
ël, Lushnje

Pë
ërmbledhje
e: Asistente
e në Departamentin e Shitjeve ka si detyyrë parësorre informim
min dhe

ko
omunikimin ditor me
m klientë të kompa
anisë për shitjen e prodhimitt në sera dhe të
grrumbulluarr nga palëtt e treta.
De
etyrat dhe përgjegjëssitë:


Është personi përgjegjës mb
bi kontaktim
min e klientë
ëve në mënyrëm periodike;



Kujde
eset për të përditësuar informaciionin mbi ofertat
o
e sp
pecifikimet e produktitt si dhe
kushtet e dergesave / ekspo
ortit të prod
dhimit;



mbikëqyrjen e Departtamentit të Shitjeve do të komunikoj dhe negocioj çm
mimin e
Nën m
shitjess së produkktit;



Nën m
mbikëqyrjen
n e Departa
amentit të Shitjeve kujjdeset për të
t mbyllur porositë në
ë kushte
favoriizuese për kompaninë;
k



Kujde
eset për organizimin dh
he përgatitje
en e dokum
mentacionit të eksportitt si:


n;
Përllogaritja e fitimitt për kamion



ntacioni sho
oqërues;
Dokumen



Etiketimi i paketimevve të prodhimit;



n e mberritjjes së prodhimit dhe dorëzimi
d
i dokumentac
d
cionit të
Informimi mbi datën
plotë tek klienti;



Kudje
eset për të mirëmbajtur
m
r database me
m informacionin mbi marrëdheniet me klien
ntët;



Raporrton në bazë ditore mb
bi ecurinë e komunikim
meve dhe marrëveshjevve të realizuara;



Përpillon raporte
e mbi sasiitë e shitura për nevvoja të de
epartamentiit te Shitje
eve dhe
Adminstratës;

Kë
ërkesa dhe kualifikim
me
Ed
dukimi: Dip
plomë Unive
ersitare në Ekonomi,
E
Agrobiznes
Ek
ksperiencë Pune: Të ketë
k
ekperiencë pune të
ë mëparshm
me në punë zyre.
Ku
ualifikime të tjera:


Aftësii të shkëlqye
era organizative, duke përfshirë afftësi për të planifikuar punën dhe
vendo
osur priorite
ete;



Aftësii të shkëlqye
era komuniikuese, të zo
otërojë etikë
ë pune dhe integritet;



Afësi të shkëlqye
era analitike
e dhe aftësi për të zgjid
dhur në mën
nyrë efikase
e problemett;



Zotërimi i shumë
ë I mire I gju
uhës anlgezze në të folu
ur dhe shkru
uar;



Aftësii shumë të mira
m për të ruajtur info
ormacionin kkonfidencia
al;



Të kettë aftësi në përdorimin
n e kompjuterit dhe gjenerimin e raporteve;



Të jetë në gjendje për të udhëtuar bren
nda dhe jash
htë Shqipërrisë;



Të kettë patentë për
p drejtimiin e automje
etit.

Prrocedura e aplikimit:
Pë
ër të aplikua
ar për këtë pozicion, je
eni të lutur të
t dërgoni CV
C tuaj nëpërmjet ema
ailit tek adre
esa
hrr@agrocona
albania.al
Affati i dorëzzimit: 30 Sh
htator 2017
Do
o të kontakktohen vetëm
m kandidatë
ët e përzgje
edhur për in
ntervistë.

* Të
T gjithë aplikim
met do të trajtoh
hen me konfiden
ncialitet sipas lig
gjit Nr.9887 të vendosur
v
nga Pa
arlamenti i Shqipërisë mbi “Mbrojtjen e të
dhenave personalle”.

