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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   

Drejtues te Makinerive te Renda; Manovrator / Shofer Kamoni / Shofer Autobetoniere / Shofer 
Vincier/ Pompist / Impjantist 

 

 KRITERET KRYESORE  
 

Manovrator: 

 Deshmi aftesise profesionale (DAP) per makineri te renda te ndertimit; 

 Pervoje pune me makinerite e renda minimumi 5 vjet; 

 Manovratoret qe do perdorin makineri te renda me goma; (eskavator, fadrome, 
greider, bobcat, rrula, etj) nevojitet edhe  leje drejtim mjeti kategoria C. 

 Preferohet të jetë banues ne Tiranë. 

 Mosha e kerkuar 30-60 vjeç. 
 

Shoferi Kamioni: 
 Te disponoj leje drejtim mjeti kategoria C; 

 Pervoja e punes  minimumi 5 vjet pervoje pune shofer kamioni.  

 Të jetë i pajisur me “CAP” dhe kartë Tahografi Digitale 

 Mosha e kërkuar 30 - 60 vjeç. 

 Preferohet të jetë banues ne Tiranë. 
 

Shoferi Autobetoniere: 

 Te disponoj leje drejtim mjeti kategoria C;  

 Te disponoj deshmine DAP (deshmi aftesimit professional); 

 Te disponoj deshmine CAP (certifikat aftesimi professional); 

 Te disponoj karte digitale tahografi; 

 Pervoja e punes minimumi 5 vjet pervoje pune shofer betonjere.  

 Preferohet të jetë banues ne Tiranë 

Shofer Vinçier: 

 Të jetë i pajisur me Dëshmi Manovratori(DAP,Automakinist) 

 Të jetë i pajisur me Leje Drejtimi, klasi C. 

 Të jetë i pajisur me CAP, dhe karte Tahografi Digitale 

 Të ketë mbi 5 vjet eksperience me Kamion me vinç  

 Mosha e kerkuar 30-60 vjeç. 

 Preferohet të jetë banues ne Tiranë. 
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Pompist:  

 Te kete eksperince pune minimumi 5 vite ne pompa betoni  

 Te zoteroje patenten klasit C,  

 Te jete pajisur me CAP dhe karte Tahografi Digitale  

 Të jetë i pajisur me Dëshmi Manovratori(Automakinist) 

 Mosha e kerkuar 30-60 vjeç. 

 Preferohet të jetë banues ne Tiranë. 

 Pompisti duhet: 

 
Impjantist: 

 Të jetë i pajisur me patentë klasi B 

 Të ketë përvojë pune të mëparshme si Impiantist/ operator fabrike betoni. 

 Kandidatët duhet të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune. 

 Të ketë aftësi të mira komunikuese. 

 Mosha e kerkuar 30-50 vjeç. 

 Preferohet të jetë banues ne Tiranë. 

 
 

 
 

Të interesuarit, janë të lutur të kontaktojnë në adresat e mëposhtme: 
e-mail: careers@gener2.al 

 
Cel: +355 67 41 26 328  

 
Afati i fundit i aplikimit eshte data 30 Tetor 2022, ora 17:00. 
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