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
Administrator Sistemesh IT
 PERSHKRIMI I POZICIONIT
Administratori i Sistemeve IT eshte pergjegjes per menaxhimin e infrastruktures IT ne kompani. Planifikon,
instalon, miremban serverat, sherbimet, software‐t, rrjetin.
 DETYRAT KRYESORE












Ndjek ecurine e te gjithe komponenteve Hardware,Software te Infrastruktues IT dhe raporton te
drejtori I drejtorise per problematikat e mundshme;
Planifikon ndryshime,zgjerime dhe modifikime ne Infrastrukturen e Serverave,pajisjeve te rrjetit
sipas nevojave te kompanise dhe ja propozon drejtorit te IT;
Ndjek dite pas dite procedurat e back‐up te pajisjeve dhe ploteson formularet perkates;
Kryen dite pas dite konfigurimet e nevojshme ne Servera;
Ndjek me rigorozitet procedurat baze te percaktuara per sistemet e IT dhe kontrollon zbatimin e
tyre;
Shqyrton kerkesat, merr aprovim dhe raporton tek drejtori i drejtorise per te gjitha blerjet e
hardware qe duhet te kryhen per administraten e shoqerise Gener2 sh.p.k.;
Shqyrton, merr aprovim dhe raporton tek drejtori i drejtorise per te gjitha pagesat e kryera per
sherbimet jashte kontraktore per sistemet qe menaxhon;
Ndjek projektet e reja te sektorit IT nen udheheqjen e drejtorit te drejtorise IT;
Analizon ne menyre te vazhdueshme risqet dhe problemet qe mund te cenojne sigurine dhe
integritetin e te dhenave ne kompanine Gener2 dhe propozon masa mbrojtese ndaj tyre;
Ndjek azhornimet e software per sistemet qe menaxhon;
Propozon dhe ndjek procedurat per rritjen e sigurise se Informacionit.

 KRITERET KRYESORE
Edukimi: Të ketë përfunduar fakultetin e Informatikes/Shkenca Kompjuterike/Inxhinieri elektronike.
Preferohet te ketë specializime/certifikata të ndryshme në fushat e mesiperme.
Gjuhë të huaj: Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze

Faqe 1 nga 2

Njohuri kompjuterike:





Njohuri te avancuara ne Windows Server,Desktop Operating Systems
Njohuri te avancuara ne Active Directory,Exchange,Group Policy,
Njohuri te avancuara ne teknologjine e virtualizimive te serverave VMWare Servers/ESX
Njohuri te avancuara ne Routing dhe Switching,konfigurime dhe troubleshooting.

Eksperienca e punes: Mbi 3 vjet eksperiencë pune.

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 Shtator 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 2 nga 2

