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:

Magazinier,
M
Magazinë Prodhimi Perimesh

Ra
aporton:

Departamen
nti i Financcës

Sh
hoqëria:

Agrocon Alb
bania shpkk

Ve
endndodh
hja:

Fsshati Ngurrëz e Vogë
ël, Lushnje

Pë
ërmbledhje
e: Përgjegjë
ësi i Maga
azinës pran
në fermës së Agrocon Albania ka funksio
on bazë

m
monitorimin
n dhe regjiistrimin e të
t gjithë akktivitetit hyyrjes dhe të
t daljes ng
ga managa
azina të
prrodhimit, inputeve dh
he materia
alet ndihmë
ëse.
De
etyrat dhe përgjegjëssitë:


Është personi pë
ërgjegjës mbi
m aktivitettin e hyrjes,, magazinim
mit, manaxh
himit dhe daljes
d
së
materrialeve, lënd
dëve të trajttimit të bimës, mjetet, p
pajisjeve dh
he prodhimiit nga maga
azinë;



Kujde
eset për reg
gjistrimin ko
orrekt të ma
aterialeve d
dhe prodhim
mit që hyn në magazinë sipas
libravve përkatës:
a) Libri i prodhim
mit
bri i materialleve
b) Lib
c) Libri i lëndëve për trajtimiin e bimës



d
ntin e Fina
ancës konta
abilizimin e të gjithë
ë materiale
eve dhe
Rakorrdon me departamen
prodh
himit të hyrë
ë në magazzinë;



Rakorrdon me departamentin e Prodhim
mit dhe Shittjes përkatësisht;
a) sassinë e prodhimit të hyrrë,në gjëndjje dhe sasin
në e dale ng
ga magazine
e;
b) sassinë e hyrë,, në gjendje
e dhe të pë
ërdorur (sassine e dalë) të lëndëvve të përdorura për
trajtim
min e bimëss;



Në ba
ashkëpunim
m me Deparrtamentin e Financës kryer
k
2 herë
ë në vit inve
entarin e prrodhimit
në fun
nd të sezonit të prodhiimit dhe 1 herë
h
në vit iinventarin e aseteve;



Raporrton në bazzë ditore mb
bi sasinë e prodhimit ttë hyrë, në gjendje dhe
e sasinë e dale
d
nga
magazina si dhe problematiikat kryesorre;



Organ
nizon punon
njësit e mag
gazinës në sistemin
s
e mallit
m
për magazinim;
m



Kujde
eset për plo
otësimin e sakt të regjistrave operacional të lëvizjes së prodhimit dhe
inpute
eve të prodhimit;

Kë
ërkesa dhe kualifikim
me
Ed
dukimi: Dip
plomë Unive
ersitare ne degën
d
Finan
nce, Administrim Bisne
es.
Ek
ksperiencë Pune: Të ketë
k
ekperie
encë pune të
t mëparshme si përgjjegjës i mag
gazines. Exp
perience
në
ë magazinatt e prodhim
mit të perime
eve përbëjn
në përparësi.
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 gjuhëss angleze pë
ërbën përpa
arësi;



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



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



Aftësii për të koordinuar pun
nën;



Aftësii për të marre iniciativa dhe propozzuar përmirrësime.

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”.

