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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 TË PUNËS   

Teknik Elektronik ne Mirembajtje 
  

• PERSHKRIMI I POZICIONIT 

Tekniku Elektronik eshte pergjegjes per mirefunksionimin e te gjitha sistemeve dhe pajisjeve elektronike 

me qellim sigurimin e funksionimit te tyre, ruajtjen e cilesise dhe rritjen e eficences. 

• Sistemi CCTV 

• Sistemi Kundra Vjedhjes 

• Sistemi I Dedektitmit Tym/Zjarrr 

• Sistemi I Evakuimit Zanor 

• Sistemi I Akses Kontrollit 

• Sistem Audio-Video te Sallave te konferencave 

• DETYRAT KRYESORE 

• Kryen proçedurat e kontrollit dhe raportimit ditor /periodik te funksionimit normal te sistemeve 
dhe paisjeve elektronike;  

• Raporton ne menyre te perditshme tek eprori direkt per ecurine dhe problematiken e shfaqur ne 
sistemet dhe paisjet;  

• Merr pjese ne procedurat per kualifikimin dhe trajnimin per te gjithe sistemet dhe paisjet e 
instaluara me qellim per te rritur eficensen, cilesine dhe sigurine ne pune;  

• Merr pjese ne procedurat per trajnimin, kualifikim dhe zbatimin e masave te sigurise ne pune (te 
shoqeruar me certifikate kualifikimi dhe flete raporte teknike perkatese);  

• Sistemon, indentifikon dhe mban ne gadishmeri te gjitha pajisjet teknike dhe veglat e punes me 
qellim per te kryer korrektesisht riparimin, sherbimin e menjehershem dhe mirembajtjen e 
sistemeve dhe paisjeve elektronike 

• Merr pjese ne proçedurat teknike per marrjen ne dorezim te sistemeve dhe paisjeve elektronike te 
instaluara ne impiant;  

• Kryen proçedurat e instalimeve te reja te sistemeve/paisjeve te reja qe do te instalohen ne impiant 
referuar projekteve dhe udhezimeve perkatese;  

• Kryen procedurat per riparimin e defekteve dhe modifikimeve te sistemeve referuar projekteve dhe 
udhezimeve perkatese;  
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• Zbaton dhe koordinon punen me qendren e Vrojtimit Teknik mbi problematikat e ndryshme te 
funksionimit normal te punes se sistemeve te instaluara ne impiant. 

 

 

• KRITERET KRYESORE  
 

Edukimi: Të jetë i/e diplomuar ne aresimin e mesem profesional-dega elektronike / telekomunikacion / 
kompjuter. Preferohet të ketë specializime/certifikata  të ndryshme në fushat e sistemeve dhe paisjeve 
elektronike. 
Gjuhe te huaja: Anglisht (njohuri mesatare). 
Njohuri kompjuterike: Paketa Microsoft Office 
Eksperienca e kerkuar: Mbi 3 vjet pune. Preferohet eksperience pune ne ndertimin, mirembajtjen, 
riparimin e sistemeve dhe paisjeve te ngjashme në kompani te tjera. 
Njohuri te tjera: Patente e klasit B 
 
 

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 15 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”. 

 


