CILËSI, INTEGRITET, STANDARD
SHPALLJE POZICIONI VAKANT
 PERSHKRIM I SHKURTER I KOMPANISE
Gener 2 është një nga kompanitë më të mëdha private të ndërtimit dhe zhvillimit të infrastrukturës në
Shqipëri. Portofoli i Gener 2 është i diversifikuar në zhvillimin e industrive të tilla si: ndërtim, infrastrukturë
dhe menaxhim projektesh inxhinierike, energji dhe telekomunikacion, menaxhim pronash, pasuri të
paluajtshme dhe media. Gjatë 20 viteve të fundit, Gener 2, ka lënë gjurmë në tregun shqiptar dhe atë
rajonal duke zhvilluar projekte strategjike me standartet më të larta ndërkombëtare e njëkohësisht duke
kontribuar në mënyrë domethënëse në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit.
 TITULLI I POZICIONIT TË PUNËS
Inxhinier Topograf
 DETYRAT KRYESORE
 Ben matjet e terrenit dhe strukturave te ndryshe te parashikuara ne projekt.
 Egzaminon rekordet e mehershme dhe evidenton saktesine e te dhenave.
 Zhvillon metodatikat dhe proceset e matjeve.
 Perdor pajisje dhe mjete per saktesine e matjes se terrenit dhe strukturave.
 Zhvillon harta, skica dhe grafike.
 Raporton rezultatet e matjeve dhe bashkepunon me inxhinieret e terrenit per implementimin
me saktesi te projektit.
 KRITERET KRYESORE
 Diplomë në Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, Dega Gjeodezi, Fakultetin e Gjeologji Miniera,
Dega Gjeomatike (Markshajderi);
 Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë në zbatim ne infrastrukture. Eksperience pune ne kompani
nderkombetare;
 Njohuri shumë të mira te programeve Autocad Civil, GIS, Msc Office. Te zoteroje perdorimin e
programeve gjeodezike dhe hartografike;
 Të jete i afte ne perdorimin e instrumentave topografike profesionale si GPS, Total Station,
Instrumenta Skanera 3D;
 Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 Aftësi shumë të mira komunikimi dhe të punës në grup;
 Të jetë i gatshëm të jetojë jashtë vendit.
 Te zoteroje patente te klasit B.
Të gjithë të interesuarit, janë të lutur që të dërgojnë CV nëpërmjet adresës së 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 është data 30 Janar 2022, ora 17:00.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të 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

