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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   

Drejtues Kantieri ne Infrastrukture - Qukes 

 DETYRAT KRYESORE 
- Koordinon aktivitetet e ndryshme dhe te disiplinave te ndryshme me drejtuesit e ketyre 

disiplinave. 

- Raporton tek menaxheri ekzekutiv ne ceshtje per performance e projektit kundrejt specifikimeve 

te kontrates. 

- Miremban kohen e projektit duke e monitoruar ne baze te progresit te projektit, koordinon 

activitetet dhe zgjedh problemet. 

- Pergatit reportet per statusin e projektit duke mbledhur, analizuar dhe permbledhur 

informacionin dhe aktivitetet e rekomanduara. 

- Drejton te gjitha aspektet e ndertimit dhe jep keshilla strategjike dhe profesionale per kontratat 

dhe gjerat teknike. 

- Kontribon ne dizajnin dhe implementimin e stafit per audit. 

- Menaxhimi I aktiviteteve te ndryshme per realizimin e rrugeve;  

- Organizimi I kantjerit dhe faciliteteve te ndryshme. 

- Jep keshilla teknike dhe zgjedh problemet e ndryshme. 

- Ben te munduar realizimin e ketij projekti sipas kritereve te percaktuara dhe buxhetit. 

- Siguron qe kontrata dhe skuadrat teknike ndjekin procedurat e kontrollit te miratuara. 

- Administron ndonje risk ne lidhje me projektin e kompanise duke aplikuar specifikimet e 

kontrates. 

- Prodhon, miremban dhe perditeson parashikimet vjetore bazuar ne baza javore. 

 KRITERET KRYESORE  
 

Kualifikimi Domosdoshmeri Preferohet 

Edukimi 
Diplome e Fakuktetit te 
Inxhinierise se Ndertimit 

Profili Infrastrukture 

Gjuhe te huaja Anglisht   

Njohuri kompjuterike AutoCad, Paketa Office  

Eksperienca e kerkuar Mbi 10 vjet pune 
Eksperience pune ne pozicione te 
ngjashme 

Njohuri te tjera Patente e klasit B 
Te jete i gatshem te punoje jashte 
Tirane 
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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 19 Janar 2018, 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 

 


