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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   

Data Entry per Qendren COIN 

❖ PERSHKRIMI I POZICIONIT 

Roli kryesor i nje specialisti Data Entry përfshin hyrjen e të dhënave nga burime të ndryshme në sistemin 
kompjuterik të kompanisë për përpunimin dhe menaxhimin. Ai/Ajo fute të dhënat dhe menaxhon në mënyrë 
efikase një sasi të madhe informacioni që shpesh është i ndjeshëm ose konfidencial.  

❖ DETYRAT KRYESORE 

• Pergatit dhe klasifikon dokumentat për futjen e të dhënave 

• Fut të dhënat në software dhe kontrollon për të siguruar saktësinë e të dhënave që janë futur 

• Komunikon dhe kordinon punen drejtperdrejte me kontrollorin e mallrave 

• Pergatit formatin PRICAT per regjistrimin e te dhenave te artukujve ne sistemin e stokut 

• Nderhyn  ne ndryshimin e te dhenave te produkteve/ te informacionit ne baze te udhezimeve qe I jepen 

• Perpunon statistika te ndryshme me te dhenat qe eksporton nga sistemi 
 

❖ KRITERET KRYESORE  
 
Edukimi: Informatik Biznesi 
Gjuhe te huaja: Anglishte, Italishte  
Njohuri kompjuterike: Te avancuara 
Eksperienca e kerkuar: 1-3 vjet 
 
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 31 Tetor 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”. 


