Manaxher/e Rrjeti Supermaketesh
eppc kërkon Manaxher/e Rrjeti Supermarketesh për klientin e tij, i cili është i pozicionuar shumë mirë
dhe prej një kohe të gjatë në tregun e shumicës së artikujve ushqimor dhe tashmë po zhvillon me
shpejtësi edhe supermarketet e shitjes me pakicë në Tiranë dhe Durrës.
Që ll i mi k r ye s o r i pu n ë s:
Manaxheri/ja i rrjetit të supermarketeve është përgjegjës për të gjithë anën operacionale të supermarketeve.
Ai/Ajo është përgjegjës për arritjen e targetave të shitjes dhe të rritjes së fitimeve, supervizimin e
manaxherëve të supermarketeve, manaxhimin e stock-ut për çdo supermarket, në mënyrë që të sigurojë që
prezencën e mallrave në kohë, sasi dhe sezonalitet, si edhe rekrutimin e stafit të rrjetit të supermarketeve.
Kë r kes at pë r k ëtë po zi ci o n j an ë :
•
•
•
•
•
•
•
•

Të paktën tre vjet eksperiencë në pozicione manaxheriale në fushën e shitjeve dhe manaxhimin e
personelit, eksperienca në manaxhim supermarketesh është avantazh;
Të ketë aftësi shumë të mira drejtuese;
Të ketë eksperiencë në marrje, magazinim dhe inventarizim të mallrave;
Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale, komunikimi dhe organizative;
Të jetë person energjik dhe i/e motivuar;
Paraqitje profesionale dhe të jetë i/e orientuar drejt shërbimit të klientit;
Të jetë i/e aftë të punojë në presion dhe me afate;
Diplomë universitare, MBA ose kualifikime të tjera pasuniversitare janë të preferueshme;
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Si të a p li k on i :
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjerë
shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it:
recruitments@eppc.al
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen.

