
Kompania Lufra është pjesë e grupit ADG shpk (Albanian Dairy Global), grupi më i madh dhe më i
suksesshëm i qumështit në Shqipëri dhe zotëron markat: Lufra, TIDO, Beneta, Tradita. Ky grup
shpërndan ekskluzivisht markat e mirënjohura Cremona, Nom, Bonizzi, Bylmeti, Estrella Damm, Paulaner
dhe Dukat Water. Aktualisht, për kërkon të punësojë:

Agjent/e Merchandiser ne Tirane

DETYRAT:
- Të vizitojë klientët bazuar në planin ditor të aprovuar nga supervizori
- Zbatimin e standardeve të tregtimit në kategoritë e secilit grup produktesh për secilën pikë të shitjes
- Implementimin e materialeve promovuese në çdo pikë shitje bazuar në veprimtarinë e produktit, markës
etj.
- Të kujdeset për ekspozimin dhe mirëmbajtjen e produkteve të kompanisë në mënyrë që ata të
ekspozohen në vendet më të mira dhe të jenë të pastër dhe me çmimet e komunikuara në çdo moment.
- Kujdeset për materialet e marketingut, siç janë ekranet, posterat, etj., për t’u vendosur saktësisht në
pikën e shitjes.
- Kujdeset për shënimin e datave të skadimit të produktit, duke informuar menaxherin.
- Të marri pjesë aktivisht në hapjen e pikave të reja të shitjes duke krijuar kategoritë e produkteve tona
dhe duke i pozicionuar ato.
- Të ndjeki veprimtarinë e konkurrentëve në treg dhe të mbledhi informacione të vlefshëm për
veprimtarinë e tyre si çmimi, fotografia etj.
- Të lidhet me Agjentin e shitjeve paraprake në pikat e shitjes për të maksimalizuar dukshmërinë e
produktit
- Raporton tek supervizori mbi statusit e realizimit të veprimtarive të punës në një raport ditor,

KËRKESAT:

Arsimi i mesëm (i lartë përbën avantazh),
Eksperienca të ngjashme në fushën e shpërndarjes, distribucionit përbëjne avantazh
Të jetë i/e besueshm/e,
Të jetë korrekt/e dhe i disiplinuar në menaxhimin e produkteve te Kompanisë,
Aftësi të mira komunikuese,
Aftësi të mira tregtimi dhe negocimi,
Aftësi për të menaxhuar kohën në terren,
Aftësi të mira organizative në zgjidhjen e situatave të ndryshme në treg,
Të jetë i/e gatshëm të pershtatet, të marrë përgjegjësi,
Të jete i/e aftë të punojë në grup,
Të jetë i/e aftë të punojë nën presion,
Të jetë i/e aftë të zgjidhe problemet personalisht,

Kushte te tjera:
Page e kenaqshme.
Mundesi rritje profesionale
Ambient miqesor dhe pozitiv

Të interesuarit mund të dërgojnë cv-të në adresën hr@lufra.al ose mund të telefonojnë +355 69 406 1112
Vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.
Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 5.03.2023


