
 

 

 

 

NJOFTIM PËR PUBLIKUN 

 

ÇELËSI PËR KARRIERËN E SUKSESSHME ËSHTË NË FILLIMIN E MIRË 

 

Nelt ka shpallur konkursin për programin e paguar të zhvillimit “Fillim i mirë 6” 

 

Beograd, 6.4.2021 – Kompania Nelt edhe këtë vit shpall konkursin për “Fillim i mirë”. Gjashtë 

herë me radhë, studentët e vitit të fundit të fakultetit, të diplomuarit ose studentët e studimeve 

master kanë rastin që nëpërmjet trajnimit të paguar për pozitën në fushën Key Account 

Management-it në këtë kompani, të marrin përvoja profesionale të paçmueshme dhe të sigurojnë 

fillim të mirë të karrierës. Të interesuarit mund të aplikojnë për të ndjekur programin në site-n 

Infostuda Linkedina, ose në site-n tonë www.nelt/karijera deri në datën 23 prill, ku mbas kësaj 

do të pasojë procesi i selektimit. 

 

I menduar me kujdes programi i trajnimit nën parullën “Çelësi është në fillimin e mirë” u hap 

hapësirë vijuesve që të fitojnë përvojë pune në fushën e shitjes. Nëpërmjet punës intensive 

gjashtëmujore me kolegët, manaxherët për blerësit kryesorë me përvojën shumëvjeçare, vijuesit 

do të kenë rastin që të njihen me nivelet e ndryshme të organizimit të shitjes, si edhe me detyrat 

dhe përgjegjësitë. Nëpërmjet trajnimeve dhe punimeve dhe puna aktive me mentorët, të rinjtë do 

të fitojnë shikimin gjithëpërfshirës në funksionimin e shitjes në sistemin e madh dhe do të 

kalojnë nëpërmjet të gjitha situatave me të cilat mund të ballafaqohen në punën e ardhshme. Çdo 

fazë e programit nënkupton edhe vlerësimin e diturive të fituara të vijuesve (të trajnimit).  

 

“Fillimi i mirë ofron një përmbajtje të pasur të konceptuar në mënyrë të tillë që nëpëmjet 

trajnimeve, të punës me mentorët dhe përpunimin e projekteve, të fitohen njohuri për shitjen prej 

vetë bazave. Nëqoftë se kësaj i shtoni edhe ambicjen tuaj personale, dëshirën që të merreni me 

punën dinamike, interesante, të zgjeroni pamjen tuaj për biznesin, është e qartë se përse duhet të 

përcaktoheni për këtë program”, thekson Xhorxhe Kuzmanoviç, Key Account Manaxher dhe 

vijues i gjeneratës 1018/2019. 

 
Duke u udhëhequr me idenë se të rinjtë punëtorë përfaqësojnë të ardhmen e kompanisë dhe të ekonomisë 

vendase, Grupi Nelt, lider në fushën e shpërndarjes dhe të logjistikës, e cila punëson mbi 4000 punëtorë 

dhe bën biznes në dy kontinentë, midis prioriteteve të veta radhon edhe investimin në edukim.  

 

Për të gjitha informacionet shtesë mund të kontaktoni Represent Communications 011/7152 – 500 

Personi për kontaktim: Dijana Davidoviç Tomanoviç, 063/385-403, dijana.davidovic@represent.rs 
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