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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   

Operator Salle Trafiku / Monitorues 

❖ PERSHKRIMI I POZICIONIT 

Operator i salles se monitorimit te trafikut per mjetet e renda dhe automjetet e kompanise do te kryeje 
proceset e vezhgimit te parametrave te percaktuar sipas rregullores, nxierrjen e te dhenave te sistemit dhe 
perpunimit te raporteve teknike.  

❖ DETYRAT KRYESORE 

− Monitoron te gjitha mjetet e kompanise nga fillimi deri ne perfundim te udhetimit sipas planit te 
udhetimit;  

− Regjistron udhetimet e aprovuara dhe monitoron te gjitha udhetimet qe kryhen me mjetet e 
kompanise; 

− Identifikon zonat specifike te levizjeve te mjeteve (gjeofence) sipas projekteve dhe nevojave te 
kompanise dhe i nderton ne bashkepunim me specialistet e GPS;  

− Krijon rregulloret e shpjtesise per llojet e mjeteve per segmentet rrugore specifike ne Shqiperi dhe 
ato te projekteve te kompanise; 

− Ne rastet e shkeljeve dhe problematikave te pecaktuara njofton personat pergjegjes; 

− Njerr nga sistemi i GPS te dhenat e nevojshme per te hartuar raportet dhe analizat e parametrave 
te percaktuar; 

− Identifikon aktivitete per permiresimin e parmetrave bazuar ne te dhenat statistikore te analizuar; 

− Krijon databasen e mjeteve dhe makinerive dhe e azhornon ate sipas ndryshimeve ne floten e 
kompanise; 

− Miremban sistemin e GPS, aplikacionet dhe databazat e perdorura;  

− Gjeneron, raporte ditore, javore, mujore, sipas rregullave dhe procedurave dhe kerkesave te 
eproreve;  

− Analizon dhe interpreton te dhenat e gjeneruara nga sistemi. 
❖ KRITERET KRYESORE  

− Edukimi: Preferohet me arsim i te larte mundesisht ne dege si-dega  elektronike / 
telekomunikacion / kompjuter / mekanik; 

− Gjuhe te huaja: Preferohet te zoteroje Anglisht, Italisht; njohuri ne nivel mesatar. 

− Njohuri kompjuterike: Kerkohen aftesi shume te mira ne perdorimin e paketes Office dhe 
specifikisht ne programin  Excel. 

− Eksperienca e kerkuar: Mbi 2 vjet eksperiencë pune. 

− Te jete i gatshem per te punuar me turne. 
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* Kerkohen kanidatura te reja me energji qe kane aftesi te mira ne perdorimin e Office dhe deshire per te 
mesuar. 
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 Tetor 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”. 


