
 

 Customer Service Senior Representative 
 
 
EPPC Kosovo, në kuadër të zgjerimit të aktiviteteve të saj, kërkon një Përfaqësues të Lartë të Shërbimit 
ndaj Klientit. 
 
Përgjegjësitë kryesore:  

 

• Krijon marrëdhënie me klientë potencial me qëllim ndërtimin, zhvillimin dhe ruajtjen e 
marrëdhënieve mes palëve;  

• Ofron mbështetje në të gjitha aspektet e promovimit të shërbimeve të kompanisë përmes 
kanaleve të ndryshme;  

• Hulumton dhe gjurmon mirë industrinë ku klienti operon, nevojat dhe kërkesat e tij, si dhe 
ambientin dhe kulturën e punës;  

• Ofron konsulencë për klientët në lidhje me shërbimet e kompanisë: trajnime, punësime dhe 
zhvillim biznesi;  

• Bën kërkim dhe seleksionim stafi sipas nevojave të kompanisë: Intervista, telefonata, 
përgatitje të raporteve dhe përmbyllje të proceseve; 

• Identifikon, krijon dhe zhvillon marrëdhënie me kandidatura të përshtatshme sipas nevojave 
dhe pozicioneve, nëpërmjet procesit të kërkimit të drejtëpërdrejtë;  

• Asiston klientët përgjatë procesit të intervistimit nëse është e nevojshme; 

• Këshillon klientët për kandidatët, pozitat vakante dhe proceset e punësimit. 
 

Kërkesat për këtë pozicion janë:  
 

• Diplomë Universitare në Shkenca Sociale ose Ekonomike; 

• Përvojë pune entry-level në Shërbim ndaj Klientit në institucione financiare si banka, 
mikrofinanca, zyra përfaqësimi, etj.;  

• Të zotërojë në mënyrë të shkëlqyer gjuhën Angleze; 

• Njohuri të avancuara të pakos së MS Office; 

• Aftësi të mira ndërpersonale, si dhe aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe prezantuese; 

• Të jetë pozitiv/e, i/e shkathët dhe me motiv të lartë për punë. 

 
Të dhënat:  

 
Pozicioni:                      Customer Service Senior Representative; 
Lokacioni: Prishtinë; 
Paga: Konkurruese; 
Kontrata: Sipas Ligjit të Punës; 
Aplikimet mbyllen: 15.11.2020. 
 

Si  të aplikoni:  
 
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera 
shoqëruese duke përmendur në subject pozicionin ‘Customer Service Senior Representative’ në adresën 
e e-mail-it:  

 kosovo@eppc.al 

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen. Tek 
ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.      

mailto:kosovo@eppc.al

