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
Specialist Situacionimi
❖ DETYRAT KRYESORE
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Kontrollon volumet e librezave bazuar ne As-Build sipas metodologjise se matjes specifikuar ne
kontrate.
Kontrollon realizimin e punimeve sipas qellimit/objektit (Scope of Works) te percaktuar ne kontrate
Analizon eficencen e makinerive me qera
Harton certifikaten e pageses pjesore dhe progresive shoqeruar me letren shoqeruese per
Administratorin
Ploteson dhe kontrollon termat e pageses sipas kontrates (garanci,klering,paradhenie,etj)
Kontrollon / Konfirmon Situacionet e grupeve operacionale, harton certifikaten dhe letren shoqeruese
per Administratorin
Kontrollon situacionin e brendshem mujor dhe progresiv konform buxhetit te miratuar
Dokumentimi/ruajtja ne server e certifikatave te pageses/situacioneve te brendshme
Kontrollon përdorimin e resurseve (materiale, makineri, punëtori) në bazë të analizave përkatëse
Harton raportet periodike mujore/ 3 mujore dhe vjetore mbi performancën e kostos
Harton situacionet e TVSH-se per Drejtorine e Finances
Merr pjese ne hartimin e analizes perfundimate te projektit

❖ KRITERET KRYESRE
Edukimi: Inxhinieri Ndertimi
Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht – shume mire
Njohuri kompjuterike: Autocad, Civil, Paketa Office
Eksperienca e kerkuar: Mbi 4 vjet eksperience ne pozicion te ngjashem ne kompani ndertimi.
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 30 Janar 2022, 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 1 nga 1

