CILËSI, INTEGRITET, STANDARD
 PERSHKRIM I SHKURTER I KOMPANISE
Gener 2 është një kompani shqiptare me një gamë të gjerë dhe të diversifikuar biznesi. Portofoli kryesor i
veprimtarive të Gener 2 konsiston në ndërtimin e objekteve rezidencialë, komercialë dhe industrialë si
edhe infrastrukturë dhe ndërtim rrugësh. Pjese e rendesishme e portofolit te investimeve te Gener 2 jane
dhe Njesite tregtare Fusion Dining & Cocktails, ABA 21 Fine Restaurant, ABA Business Center dhe COIN
 TITULLI I POZICIONIT TE PUNES
Koordinator i Inxhinierise Elektrike
 DETYRAT KRYESORE
-

Përgjegjës për organizimin e punës për detyrën e projektimit për projektet e realizuara nga të tretë;
Aftësi organizative, menaxhimi dhe planifikimi, përfshi aftësinë për të kryer disa punë njëherazi;
Bashkëpunim i ngushtë me ekipin e profesionistëve të tjerë, si inxhinierë, menaxherë të fushës së
ndërtimit;
Kryen rol teknik, organizativ dhe supervisor per projektet ne ndertim;
Rishikon & rivlereson projektet nga ana teknike;
Përgjegjës për raportimin javor per sherbimet e kryera tek eprori;
Kryen pergatitjen e zgjidhjeve teknike te kerkuara nga kantieret;
Kryen rishikimin e zgjidhjeve teknike te pergatitura nga projektuesit e jashtem;
Rishikimin e specifikimeve teknike, pergatitjen e tyre nese eshte e nevojshme;
Projektimin e projekteve te vogla duke perfshire gjithe elementet si: Vizatimet e detajuara raportet
etj.
Ndjek dhe mban regjister te dokumentacionit ligjor per ushtrim te aktivitetit per stafin teknik /
inxhinierik elektrik;
Inspekton instalimet gjate ekzekutimit dhe ato te perfunduara, si dhe mbikqyr operimin e tyre per te
garantuar funksionalitetin sipas specifikimeve te projektit dhe standarteve respektive;
Pergatit specifikimet teknike per bazen materiale te nevojshme per realizimin e projekteve;
Supervizon dhe trajnon stafin teknik sipas nevojes;
Ndjek dhe mban regjister per dokumentacionin inxhinierik dhe teknik sipas nevojes;
Kontrollon projektet, i zberthen ato ne zera ne preventive.

 KRITERET KRYESORE
Edukimi: Inxhinier Elektrik
Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht – shume mire
Njohuri kompjuterike: Autocad, Paketa Office
Eksperienca e kerkuar: Mbi 7 vjet eksperience ne zbatim godinash, projekte infrastrukture dhe projektim
si dhe mbi 2 vjet experience ne pozicion te ngjashem.

Faqe 1 nga 2

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur qe te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit
careers@gener2.al ose te plotesojne formularin e aplikimit ne faqen zyrtare www.gener2.al ne seksionin
“apliko online”.
Afati i fundit i aplikimit eshte data 11 Dhjetor 2017, ora 17:00.
* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.
* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 të vendosur nga
Parlamenti i Shqipërisë mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale

Faqe 2 nga 2

