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Përshkrimi
Fu n Fo o d sh p k është në kërkim të një Menaxheri te Operacio neve për zinxhirin e saj Fast Fo o d për zo nën e T iranës.
Menaxheri i Operacio neve do të jete përgjegjës për të gjitha aspektet e perditshme ne drejtimin e njesive, duke
përfshirë shitjet, shërbimi ndaj klientit, ko ntro llin e cilësisë, o peracio net, zhvillimin e perso nelit dhe trajnimin.
Me n a xh e ri i Op e ra cio n e ve do të jetë përgjegjës për arritjen e o bjektivave te njesive te shitjes për të gjitha linjat e
biznesit.

Detyrat
PERGJEGJESIT E OPERACIONALE:
T e drejto je, o rganizo je, ko o rdino je veprimtarine e perditshme te njesive te shitjes ne bashkepunim me pergjegjesit
e tyre.
T e trego jë lidership në menaxhim, trajnim dhe mo tivim.
I afte në marketingun e pro duktit dhe cilësisë së shërbimit të ko mpanisë
Përgjegjës për kërkimin, zgjedhjen, rekrutimin, trajnimin, vlerësimin, mo tivimin e perso nelit dhe standardet e
perfo rmancës të punës së individëve brenda ekipit.
Përgjegjës për të gjitha aktivitetet e marketingut dhe reklamave.
T e mbikëqyrë cilësinë e pro dukteve dhe sasitë e tyre për të o ptimizuar inventarin.
T e kryje ko ntro lle të shpeshta për të siguruar cilësi të qëndrueshme të shërbimeve.
T e siguro je përputhjen me të gjitha rregullat e shëndetit dhe sigurisë, dhe cdo element tjeter te nevo jshem.
T ë siguro jë rapo rte mujo re mbi ecurinë, pro gresin kundrejt planeve të veprimit dhe buxhetet.
I gatshëm dhe të aftë për të punuar jashtë o rarit.

PERGJEGJESIT E FINANCIARE:
T ë puno jë me Drejto rin e Pergjithshem për të zhvilluar dhe percaktuar o bjektivat e një plani nje dhe shume vjecar.
T ë rrise shitjet e pro duktit në përputhje me planin e biznesit të ko mpanisë dhe o bjektivat dhe të marre persiper
veprime të hershme ko rrigjuese, nëse nevo jitet.
T e menaxho je perfo rmancën financiare te njesive te shitjes.
T ë puno jë me Drejto rin e Pergjithshem për të zhvilluar po litikat e çmimeve për pro duktet dhe shërbimet.
T ë identifiko je perfo rmancën e do bët të njesive dhe të këshillo jë mbi veprimet e nevo jshme për përmirësimin.

T e siguro je, te përpuno jë dhe te analizo je info rmacio nin per planifikimin dhe buxhetimin.
T ë vlerëso jë kushtet e tregut, veprimtarinë ko nkurruese, pro filet e ko nsumit, etj
T e zgjedhe o se krijo je artikuj/pro dukte/menu të suksesshme në bazë të shumë fakto rëve, dhe të cakto jë çmimet
në bazë të analizave të ko sto s
T ë rishiko jë dhe mo nito ro jë shpenzimet për të siguruar që ata të jenë brenda kufizimeve buxheto re. T ë puno jë për
të përmirësuar perfo rmancën.
I afte në identifikimin e kanaleve të reja të shitjes.

Kualifikimet / Kërkesat
1. Aftësi të fo rta ko munikimi, o rganizative, o peracio nale dhe perso nale.
2. Aftësi të zhvilluara analitike dhe zgjidhjes së pro blemeve.
3. Aftësi të fo rta ndërperso nale dhe të lidershipit.
4. Vëmendje ndaj detajeve.
5. Orientim te fo rtë shërbimi ndaj klientit.
6. Përvo ja te mëparshme në industrinë Fast Fo o d o se Resto ranteve ne pergjithesi.
7. Leje drejtimi auto mjeti.

Shënime
T ë gjithë të interesuarit duhet të dërgo jnë CV në email: f u n f o o d a lb a n ia @ g m a il.co m me subjekt Menaxheri i
Operacio neve o se të ko ntakto jnë në numrin e telefo nit + 355 68 20 24583
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Duapune.com është konceptuar si një pikë takimi e kërkesave dhe ofertave të
tregut të punës, ku punëkërkuesit dhe punëdhënësit gjejnë njeri-tjetrin.

Lin ku i a p likim it : https://duapune.co m/jo bs/23361
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