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
Koordinator i Makinerive ne Kantier
❖ DETYRAT KRYESORE
− Menaxhon te gjitha makinerite ne kantier;
− Mban, rregjistron dhe kontrollon gjithe faturat e shpenzimeve ditore te mjeteve /makinerive ne
kantiter si dhe kontrollon konsumin e karburantit;
− Ne bashkepunim me Drejtorine e Makinerive perpilon cdo muaj raportin e kostos per cdo mjet
/makinerie ne kantier (shpenzime sherbimesh, konsum nafte, amortizim, volume etj);
− Ndjek sherbimet e planifikuara apo te paplanifikuara te mjeteve /makinerive qe kryhen ne kantier nga
specialist te jashtem apo ato te kompanise;
− Merre pjese ne certifikimin teknik te mjeteve qe operojne ne kantier sipas programit te miratuar;
− Koordinon punen me Drejtorine e Makinerive per te garantuar qe mjetet qe operojne ne terren jane
ne gjendje te mire teknike, me koeficient shfrytezimi maksimal dhe punojne ne kushte normale pune;
− Kryen kontrolle spontane apo periodike ne lidhje mbi gjendjen teknike te mjeteve / makinerive /
pajisjeve nese perdoruesit e tyre zbatojne apo jo detyrat e percaktuara ne lidhje me mirembajtjen
dhe perdorimin e tyre dhe nese konstaton shkelje te rregullave te perdorimit propozon masa
disiplinore/administrative ndaj perdoruesve;
− Ne bashkepunim me Drejtorine e Makinerive merr masa per te mbeshtetur kantierin me
makineri/mjete/pajisje sipas kerkesave te projektit;
− Ploteson koheshenuesin e stafit ne kantier.
❖ KRITERET KRYESORE
Edukimi: Inxhinier Mekanik/ Mjete Levizese (Transport).
Gjuhë të huaj: Anglisht
Eksperienca e punes: Mbi 3 vjet eksperience ne kantier 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 10 Qershor 2022, ora 17:00.
* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.
* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të
dhënave personale”.
Faqe 1 nga 1

