
 

 Faqe 1 nga 1 

 

CILËSI, INTEGRITET, STANDARD 

 
❖ 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 TE PUNES   

Inxhinier Planifikimi 

❖ DETYRAT KRYESORE 

− Validimi i volumeve te projektit. 

− Zberthimi i Projektit sipas WBS te percaktuar nga Drejtori i Drejtorise. 

− Pregatitja e Programit te Punimeve ne nivel te detajuar. (Nivel 5). 

− Percaktimi i Rruges Kritike te Projektit (Critical Path). 

− Pregatitja e Oreve te Punes (Manhour) per realizimin e punimeve. 

− Pregatitja e Kurbave te Progresit te Punimeve te Planifikuara. 

− Pregatitja e Tabelave te Kontrollit. 

− Pregatitja e Raport Progresit Javor/2-Javor/Mujor ne komunikim me Menaxherin e Projektit. 

− Pregatitja e Permbledheses se Raporteve ditore sipas atyre te derguar nge Kantieri. 

− Pregatitja dhe Monitorimi i Planit Mujor te detajuar me volume perkatese. 

− Pregatitja dhe Update i Regjistrit te Ndryshimeve ne Projekt. 

− Rishikimi i Programit te Punimeve bazuar ne Progresin e raportuar dhe ndryshimeve ne projekt. 

− Rishikimi i Sistemit te kontrollit (Kurbat e Progresit & Tabelat e Kontrollit) sipas ndryshimeve ne 

programin baze. 

 
❖ KRITERET KRYESORE  

 
Edukimi: Inxhinieri Ndertimi, Preferohet Menaxhim Ndertimi 
Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht 
Njohuri kompjuterike: Msc Office, Ms Project, Autocad, Preferohet Advanced Excel 
Eksperienca e kerkuar: Mbi 4 vjet ne pozicion te ngjashem.  
 
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 Prill 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”. 


