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POZICION VAKANT:  MENAXHER SHITJESH 

 

DEPARTAMENTI DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS 

POZICIONI MENAXHER SHITJE 

 

Kastrati Construction shpall vakant pozicionin Menaxher Shitje.  Detyrat, përgjegjësitë dhe kualifikimet e pozicionit si në vijim: 

 

 

 Të hartoj dhe implementoj strategjinë e përgjithshme të shitjes në përputhje me objektivat e biznesit duke e detajuar atë në 

plane mujore veprimi; 

 Të hartoj dhe monitoroj planin vjetor të shitjeve duke detajuar aktivitetet e vitit; 

 Të hartoj buxhetin vjetor të shitjeve si edhe të kryej ndjekjen e tij deri ne realizim; 

 Të përgatis politikën e çmimeve në përputhje me zhvillimin e tregut, projektit dhe kërkesave të kompanisë; 

 Të prezantoj në mënyrë dinjitoze projektet e kompanisë dhe pronat në shitje në të gjithë aspektet e tyre; 

 Të përgatis periodikisht raportet mbi njësitë e shitura, njësitë e rezervuara dhe njësitë e lira; 

 Të përgatis plane veprimi dhe tabela për të identifikuar klientë të rinj dhe të planifikoj mënyrën për qasje ndaj kontakteve të 

reja duke analizuar paraprakisht potencialin e blerësit; 

 Të përgatis analiza të tregut, të konkurrencës, të çmimeve, të kënaqësisë së klientit në bashkëpunim me Departamentin e 

Marketingut; 

 Të udhëheq kërkime në treg për të identifikuar kërkesat e tregut dhe blerësit potencial; 

 Të përgatis ofertat për agjencitë real-estate, si edhe të kryej takime me përfaqesuesit e agjencive real-estate për të marrë 

informacione, konsulencë për projektet e kompanisë; 

 Të ruaj marrëdhënie të vazhdueshme dhe afatgjata me klientët potencialë; 

 Të propozoj dhe përgatis oferta të personalizuara për klientët; 

 Të komunikoj kërkesat e klientëve tek kompania përpara finalizimit të kontratës; 

 Të negocioj me klientin për termat dhe kushtet, të mbyll kontratën në bashkëpunim me departamentin ligjor dhe të informoj 

klientin për të drejtat edhe detyrimet që lindin me nënshkrimin e kontratës; 

 Të miratoj ҫmimin final të shitjes/qiradhënies në përputhje me politikën e ҫmimeve të prezantuar dhe miratuar nga eprorët; 

 Të ndjek zbatimin me korrektësi të kontratës me klientin; 

 Të plotësoj raportin e klientëve dhe mjeteve informuese ne bashkëpunim me Departamentin e Marketingut 

 Të bashkëpunoj me departamentet e tjera të kompanisë sipas nevojës; 

 Të përgatis oponencën për elementet e funksionalitetit të projekteve; 

 Të kryej takime të rregullta periodike për ecurinë dhe problematikat e shitjeve; 

 Të raportoj tek eprorët periodikisht zhvillime specifike, informacione të mbledhura në terren, aktivitetet e konkurrencës etj; 

 Të respektoj etikën, kulturën organizative dhe vlerat e kompanisë; 

 Të ruaj konfidencialitetin e informacionit; 

 Të zbatoj detyrat që i caktohen nga eprorët në çdo rast. 
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 Të ketë 5+ vite eksperiencë si Menaxher Shitjesh në fushën e pasurive të paluajtshme dhe/ose pranë kompanive të ndërtimit  

 Të zotëroj aftësi të shkëlqyera në fushën e shitjes duke përfshirë: përgatitjen e ofertës, njohuri mbi përfitimet nga shitjet, 

financimi, kontratat; 

 Të ketë aftësi të shkëlqyra ndërveprimi në komunikimin verbal; elektronik dhe telefonik me palët e interesit; 

 Të ketë njohura shumë të mira të programeve të paketës “Microsoft Office”; 

 Të zotëroj njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe/ose italiane; 

 Të zotëroj aftësi shumë të mira negociuese në mbyllje kontratash; 

 Të jetë punëtor, këmbëngulës, dhe i besueshëm; 

 Të jetë pozitiv dhe entuziast, i matur, i besueshëm dhe profesional; 

 Të ketë leje drejtimi. 

 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. 

 

Afati i fundit i aplikimeve është deri më 27 NËNTOR 2020! 

 

Ju faleminderit! 

 

 

 

 
 

02. AFTËSI DHE KUALIFIKIME 

 
 


