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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   

Specialist i Lejeve dhe Shpronesimeve 

❖ PERSHKRIMI I POZICIONIT 

Specialist i Lejeve dhe Shpronesimeve eshte pergjegjes per Identifikimin e lejeve, autorizimeve dhe 
licensave te domosdoshme per kryerjen e cdo lloj aktiviteti apo punimesh. Kryerjen dhe ndjekjen e 
procedures deri ne marrjen e lejes, autorizimit dhe licenses se duhur. Identifikimin e pronesise dhe kryerjen 
e procedures deri ne mundesimin e shoqerise per realizimin e aktivitetit apo punimeve. 

❖ DETYRAT KRYESORE 
- Identifikon lejen perkatese te nevojshme per kryerjen e aktivitetit te shoqerise; 
- Shqyrtimi i legjislacionit perkates, analiza e dokumentacionit perkates per nxjerrjen e lejes; 
- Percaktimi i dokumentacionit te nevojshem; 
- Identifikimi i dokumentacionit qe duhet prodhuar; 
- Ndarja e detyrave dhe kordinimi me njesite e tjera per prodhimin e dokumentacionit ligjor, teknik dhe 

ekonomik te nevojshem per pergatitjen e dosjes; 
- Pergatitja, prodhimi dokumentacionit nevojshem per proceduren e lejes; 
- Zhvillon procedura per autorizime, licensa, etj te nevojshme per proceduren e lejes deri ne marrjen e 

tyre; 
- Ndjek gjithe hapat institucionale per cdo procedure leje ne cdo institucion; 
- Krijon dosjen fizike dhe elektronike te procedures se lejes duke vendosur cdo dokumentacionin ne 

vendin perkates; 
- Realizon aplikimin per leje ne institucion perkates; 
- Informon titullarin me e-mail per problematiken e identifikuar nga institucioni per plotesimin, 

rregullimin e kerkuar; 
- Merr masat per te pasqyruar dhe plotesuar te gjitha kerkesat e institucionit ne dokumentacionin e 

aplikimit te lejes; 
- Merr ne dorezim lejen perkatese. 
- Shqyrton dokumentacionin perkates te pronesise; 
- Identifikon problematiken per secilen prone; 
- Pergatit nje raport te detajuar informacioni per titullarin me te dhenat e secilit pronar dhe 

problematiken perkatese; 
- Kordinon me njesite perkatese per procedimin e zgjidhjes se problematikes; 
- Kordinon me institucionet perkatese te perfshira per zgjidhjen e problematikes se pronesise; 

Ndjek gjithe hapat institucionale per grumbullimin e informacionit apo dokumentacionit te nevojshem; 
- Pergatitja, prodhimi i dokumentacionit perkates per aplikime ne ZRPP; 
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- Realizon aplikimin ne ZRPP;  
- Merr masat per te pasqyruar dhe plotesuar te gjitha kerkesat e institucionit ne dokumentacionin e 

aplikimit; 
- Negocion me pronaret per pronesine dhe zgjidhjen e problematikes se saj; 
- Pergatit marreveshjen perkatese me pronaret; 
- Krijon dosjen fizike dhe elektronike te procedures se pronesise duke vendosur dokumentacionin ne 

vendin perkates 
 

❖ KRITERET KRYESORE  
 

Edukimi: Arsim i Larte; Juridik 
Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht 
Njohuri kompjuterike: Msc Office 
Eksperienca e kerkuar: Mbi 3 vjet ne pozicion te ngjashem ne fushen e ndertimit.  
 
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 Maj 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”. 


