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
Punetor pastrimit dhe mirembajtjes teknike
 PERSHKRIMI I POZICIONIT
Punonjesi ne kete detyre eshte pjese perberese e ekipit te mirembajtjes se nderteses ABA Business
Center.
 DETYRAT KRYESORE
 Perdor makinerite dhe mjete specifike per heqjen e papastertive dhe larjen e siperfaqeve
te brendeshme te nderteses;
 Realizon larjen e pjeses se brendeshme te fasades se nderteses, larjen e pjeses se
jashtme te fasades se nderteses duke perdorur vinçin me kosh te varur te instaluar ne
taracen e nderteses;
 Kryen sistemimin dhe transportin e materialeve dhe mobiljeve te ndryshme te Gener 2
brenda nderteses;
 Kryen pastrimin dhe larjen e pllakave metalike dhe pjeses se dukeshme te njesive teknike
(ndriçuesa, njesi te brendeshme kondicionimi, tabela treguese) ne tavanet e varur te
hapesirave brenda nderteses;
 Nen udhezimin dhe asistencen e personelit teknik perkates, kryen pastrimin periodik te
siperfaqes se jashtme te njesive teknike te instaluara ne ndertese (tubacione, pompa,
depozita uji, njesi teknike);
 Vete dhe/ose ne bashkepunim me personelin teknik kryen kontrollin dhe riparimin e
tubacioneve dhe paisjeve hidro‐sanitare te instaluara ne ndertese;
 Vete dhe/ose ne bashkepunim me personelin e mirembajtjes kryen kontrollin dhe
riparimin e mekanizmave (brava, mentesha) te dyerve dhe dritareve te instaluara ne
ndertese;
 Vete dhe/ose ne bashkepunim me personelin e mirembajtjes kryen kontrollin dhe
riparimin e makinerive te pastrimit (fshirje/larje) dhe te vinçit per pastrimin e fasades;
 Zbaton me korrektësi rregullat e etikës, te sigurimit teknik dhe disiplinës në punë.
 KRITERET KRYESORE
Edukimi: Preferohet arsim i mesem
Të interesuarit, janë të lutur të kontaktojnë në adresat e mëposhtme:
e‐mail: careers@gener2.al
cel: 0692772456
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