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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   

Agjent Shitje 

 DETYRAT KRYESORE 
 Realizon procesin e negocimit dhe shitjes se aseteve te kompanise ne fushen e pasurive te patundshme si: 

o Apartamente banimi 
o Njesi tregetare 
o Poste parkimi 

 Përfaqëson kompaninë gjatë fazës së negocimit dhe shitjes; 

 Ndjek udhëzimet e kompanisë për politikat e caktimit të çmimeve; 

 Në bashkëpunim me strukturat e tjera ndjek të gjitha kërkesat e klientëve; 

 Krijon dhe mirëmban marrëdhënie me nënkotraktore, ose partnere si agjenci imobiliare, website të 
posatshme, gazeta etj. 

 Ndërmjeteson ndërmjet kërkesave të klientit dhe  stukturës operacionale të ndërtimit, me qëllim 
përmbushjen e tyre; 

 Ndjek dokumentacionin e transaksioneve në institucionet dhe zyrat përkatëse; 

 Mban marrëdhëniet me partneret, apo bashkëinvestitoret duke bërë rakordimet peridoke dhe 
përfundimtare të të ardhurave dhe shpenzimeve sipas kushteve të marrëveshjes së partneritetit; 

 Përditësohet vazhdimisht mbi të rejat në tregun e pasurive te patundeshme. 
 

 KRITERET KRYESORE  
 
Edukimi: Master ne Arkitekture ose Juridik 
Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht  
Njohuri kompjuterike: Msc Office, Autocad, Photoshop 
Eksperienca e kerkuar: 2 – 5 vite eksperience ne pozicion te ngjashem. 
 
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 Nentor 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”. 


