
Profili i kompanisë



Rreth Nesh

Partner.al është një kompani e cila ofron konsulencë në sektorin e shitjeve, përzgjedhje

stafi për biznese në të gjithë Shqipërine & trajnime në të gjitha fushat e shitjes. 

Eksperienca shumë vjeçare e stafit të saj në sektorin e shitjeve dhe njohja shumë e mirë e 

tregut shqiptar dhe rajonal, përben një nga bazat kryesore mbi të cilat Partner.al do të

mbështetet për të ofruar shërbimet e saj.

Partner.al i ofron bizneseve mjetet e nevojshme në mënyrë që të shtojnë vlerën duke u 

fokusuar në rezultate, produktivitet, cilësi, & kënaqësinë e klientit.



Rreth Nesh
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Ju na zgjidhni, Ne ju japim zgjidhjen!

Partner.al i ofron bizneseve
mjetet e duhura për
rezultate më të mira duke u 
fokusuar në produktivitet, 
cilësi dhe në pajtimin me 
pritshmëritë e klientit.

Rezultate



Misioni jonë

44

Ne jemi një kompani e 

orientuar drejt klientit dhe

aktivitet tona janë të

fokusuara në sigurimin e 

rezultateve më të mira tek

klientët tanë.

Kush jemi?

Ne jemi të hapur të ndajmë

njohuritë tona mbi strukturimin

dhe implementimin e 

procedurave me klientët tanë. 

QËLLIMI YNË?

Misioni ynë është të

promovojmë sukses tek

klientët, duke ofruar shërbim

rekrutimi cilësor dhe

shërbime të tjera HR.

MISIONI YNË
PROMOTE
SUCCESS
TO OUR
CLIENTS

Ju na zgjidhni, Ne ju japim zgjidhjen!



Vizioni Ynë
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Ju na zgjidhni, Ne ju japim zgjidhjen!

Ne jemi të përkushtuar në maksimizimin e 

fitimit për klientët tanë duke përmirësuar

performancën e tyre në mënyrë të

vazhdueshme.

Vlerat dhe kontributet

Fokusi për ne është fuqia e njerëzve si

qeliza kryesore e kompanisë.

Fuqia e njerëzve

Ne aspirojmë të jemi kompani lider në

Përzgjedhjen e Stafit, Trajnimeve në

shitje dhe Konsulences në Shqipëri

duke qenë se jemi një kompani e 

orientuar drejt klientit.

Të ecim përpara



VLERAT TONA
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Zbuloni më tepër se cfarë na bën ne unik.
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Professional Ethics

We demonstrate integrity 
through being fair, honest 

and confidential.

Achievement

We are committed to a 
high performance and 

results.

Respect

We understand our customer’s 
needs and expectations and we go 

out of our way to meet them.

Teamwork

Committed to common goals, having an open and 
honest communication while showing concern and 

support for each other.

Next Step Thinking

We link HR management to the 
strategic plan of your organization.

Results

Our success is defined by 
results. We are focused on 
providing the best solutions.

Excellence

We’ve set standards in service 
delivery, through a 
commitment to excellence, 
innovation, ongoing learning 
and continuous improvement.

YOU CHOOSE US, WE GIVE YOU THE SOLUTION!



Produktet tona
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Ne ofrojmë:

REKRUTIM

TRAJNIME

KONSULENCË



PËRZGJEDHJE STAFI

8

Ju na zgjidhni, Ne ju japim zgjidhjen!

Partner.al është e specializuar në

Përzgjedhjen e stafit. Ne sjellim për ju

vetëm kandidatët më të mirë.

Aftësitë1

Ne jemi profesionistë. Detyra jonë është të

sjellim kandidatin më të mirë të mundshëm. 

Respektojmë kushtet e klientëve tanë dhe

punojmë fort t’i japim atyre atë që

dëshirojnë.

Intervistat 3

Ne jemi një kompani e orientuar drejt

nevojave të klientit. Kemi njohje shumë

të mirë mbi tregun. Stafi jonë sigurohet

të përmbushi të gjitha kërkesat e 

klientëve tanë.

Metodologjia2

Ne dëshirojmë të krijojmë mundësi

punësimi për individët e trajnuar.

Mundësi 4



PËRZGJEDHJE STAFI
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Ju na zgjidhni, Ne ju japim zgjidhjen!

Candidate Sourcing 

SOLUTION

Advertising Screening of candidates Testing

Interviewing Short listing Co-ordinated Reference checking

We create a specific solution to meet your needs.

We also offer a 1- 3-month Warranty for placement.



TRAJNIME

Partner.al ofron trajnime në shitje për të gjithë kompaninë!

Pse nevojitet trajnimi i staff-it? 

Kursen kohë, rrit produktivitetin dhe fitimet!

Zhvillimi i Burimve Njerezore përqëndrohet në trajnimin e punonjësve për punët e tyre të

tanishme dhe zhvillimin e aftësive për rolet dhe përgjegjësitë e tyre në të ardhmen.

Fuqia e trajnimit dhe zhvillimit

ju ndihmon të gjeni mënyrën më të mirë për të motivuar stafin tuaj!



TRAJNIME
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Sales

Customer Service

Management

Communication Skills

Team Building

Mundësitë e trajnimit mund të jenë si mëposhtë:



KONSULENCA

Partner.al i ofron bizneseve shërbime konsulence

Ne ndihmojmë klientët të ri-modojne modelet e tyre operative ne mënyrë që të rrisin

produktivitetin dhe për të zënë një vend konkurues në treg. Ne ndihmojmë klientët tanë

të mendojnë ndryshe rreth bisnesit, dhe planifikojmë hapin tjetër duke u fokusuar në

detajet e duhura.

Rritim produktivitetin për të krijuar një avantazh konkurues!



KONSULENCA
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Konsulenca e biznesit fokusohet në zgjidhjen e problematikave dhe mundësitë.

Social Media

Job DescriptionCandidate Sourcing

Manual of Procedures

Surveys Mystery Shopping

Market Research Restructuring



PARTNERËT TANË
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ATA KANË BESIM TEK NE! PO JU?



Jonela Rama

Business Consultant & Trainer

Aldi Qose

Business Development Manager

+355 67 500 7775

jonela.rama@partner.al

+355 67 500 7770

aldi.qose@partner.al

Partner.al SHPK | Rruga "Tish Daija" | Nd. 32, H. 21, Ap. 46 | Tirana, Albania 1022



Ju falenderojmë
për interesin!

Për pyetje të mëtejshme na kontaktoni në telefon apo me e-mail.


