NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C.
Part of BALFIN, Balkan Finance Investment Group

NJOFTIM PUNE
Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me
aktivitetet për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe menaxhimin e
hapsirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për
konsumatorët.
NewCo Ferronikeli Complex L.L.C është pjesë e Balfin Group dhe operon në sektorin e Industrisë së
Minierave.
Pozicioni:
Zyrtarë Junior në Logjistikë
Departamenti: Departamenti I Logjistikës
Lokacioni:
Drenas, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:







Organizon dhe kryen punët në fushën e logjistikës
Koordinohet me klientët, furnitorët dhe perditëson/mirëmbanë oraret e shpërndarjes tek Konsumatorët
Koordinimin e dërgesave të importit dhe eksportit
Komunikim i rregullt me Doganat
Përgaditja e raporteve mujore dhe
Detyra të tjera të cilat I delegohen

Kualifikimet dhe Aftësitë:







Diplomë bachelor
Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për të demonstruar iniciativë
Aftësi për të kryer detyrat dhe për të përmbushur afatet kohore
Aftësi të shkëlqyera negociuese dhe organizative
Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze ndersa njohja e gjuhëve tjera të huaja është përparësi
Të kenë njohuri të mira në përdorimin e MS Office veçanërisht në MS Word dhe Excel

Mënyra e aplikimit:
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letër motivimi dhe dokumentet
përcjellëse më së largu deri më 10/10/2019, në adresën e e-mailit hr@ferronikeli.com duke përcaktuar në
subjekt pozicionin “Zyrtarë Junior në Logjistike”
*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në
listen e ngushtë do të kontaktohen.
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NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C.
Part of BALFIN, Balkan Finance Investment Group

VACANCY ANNOUNCEMENT
Balfin Group is among the largest private investment groups in Albania The Group`s investment portfolio
embraces activities of real estate development, retail sales, commercial and industrial space management/
services, mining and metallurgy industry, customer financing, etc.
NewCo Ferronikeli Complex L.L.C is an affiliate of Balfin Group operating in the sector of Mining Industry.
Job position: Junior Logistic Officer
Deparment: Logistic Department
Locaton:
Drenas Kosova

Duties & Responsibilities







Organizes and performs work tasks and duties in the field of logistic
Coordinate with customers, suppliers, update delivery schedules to Customers
Coordinating import and export shipment
Regular Communication with Customs
Preparing monthly reports
Other duties as assigned.

Requirements for successful candidates







A bachelor’s degree
Ability to work independently and demonstrate initiative
Ability to multi task and meet deadlines
Excellent negotiation and organization skills
Proficient in English language (written and spoken), knowledge of other foreign languages is an
advantage
Good command of using Microsoft Office products especially MS Word and Excel

Application Procedure:
To apply for this position, please send your CV, letter of motivation and supportive documents no later than
October 10th, 2019 at hr@ferronikeli.com, by specifying in the subject “Junior Logistic Officer”.
Please note that only those candidates SELECTED for further consideration, will be contacted.
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