
 

 Drejtor Shitjesh 
  

   

EPPC Albania kërkon një Drejtor Shitjesh për klientin e saj, një ndër kompanitë më të mëdha dhe të konsoliduara 
në vend në prodhim.    
 
Përgjegjësitë Kryesore:  

• Përzgjedh, trajnon, motivon & mentoron stafin e shitjeve dhe marketingut; 
• Shperndan objektivat e shitjes & marketingut tek skuadra e tij dhe punon intensivisht me ta, me 

qëllim arritjen dhe tejkalimin e tyre;  
• Sjell iniciativa për produkte dhe shërbime të reja duke identifikuar oportunitete në treg me anë të 

analizave të mirëfillta, duke propozuar edhe struktura shtesë në rast nevoje; 
• Kërkon dhe analizon trendet e tregut, demografikën, cmimet, produktet e konkurencës;  
• Punon me stafin e shitjeve për të zhvilluar më tej vendosjen dhe promovimin e produkteve në 

rrjetin e klientëve të kompanisë; 
• Aprovon së bashku me drejtuesit e kompanisë dhe mbikqyr zhvillimin kreativ të materialeve 

promocionale, permbajtjes se website-it, reklamimet dhe projekte të tjera në lidhje me 
marketingun; 

• Mbikqyr promocionet aktuale, fushatat dhe aktivitetet e ndryshme aktive në treg;  
• Përfaqëson kompaninë në takime të ndryshme me klientë kryesor dhe potencial, duke 

mirëmbajtur dhe zhvilluar marrëdhëniet me ta;  
• Viziton në mënyrë të vazhdueshme terrenin, për të qenë gjithmonë në koherencë të plotë me cdo 

gjë që ndodh me klientët, konsumatorët dhe konkurencën; 

• Përshtat aktivitetet e marketingut sipas trendeve të tregut;  

• Analizon, pregatit dhe prezanton raporte të detajuara shitjesh dhe identifikon oportunitete nga 

shifrat që i ofrohen nga kompania dhe nga tregu; 

• Monitoron dhe analizon performancën e shitjeve;  

• Bën analiza në lidhje me eficencën e distribucionit të kompanisë duke gjetur ekuilibrin midis 

kostos dhe rritjes së shitjes. 

Kërkesat për këtë pozicion janë:  

• Diplomë Universitare në Biznes, Ekonomik, Marketing, Financë; 
• Eksperiencë mbi 5 vjet në menaxhimin e shitjeve dhe drejtimin e ekipeve (preferohet eksperienca në 

distribucion, prodhim etj); 
• Aftësi shumë të mira drejtuese, analitike dhe vendimmarrëse; 
• Njohuri të mira të gjuhës Angleze; 
• Njohuri shumë të mira të paketës MS Office (Excel domosdoshmëri); 
• Të zotërojë patentë të klasit B aktive. 

 
 

 S i  të aplikoni:  
 
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj duke ndjekur linkun:  
https://aplikim.eppc.al  

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

https://aplikim.eppc.al/

