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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   

Inxhinier Elektronik ne Mirembajtje 

PERSHKRIMI I POZICIONIT 

Inxhinieri Elektronik administron dhe zbaton procedurat e kontrollit dhe mirembajtjes per sistemet 
Elektronike prezente ne objekt.  

❖ DETYRAT KRYESORE 

• Eshte pergjegjes per mirefunksionimin e Centralit te Zjarrit;  

• Eshte pergjegjes per mirefunksionimin e Sistemit Audio Evakuimit; 

• Eshte pergjegjes per mirefunksionimin e sistemit BMS; 

• Eshte pergjegjes per mirefunksionimin per sistemin CCTV; 

• Eshte pergjegjes per mirefunksionimin e sistemin e DATA-Telefonise; 

• Eshte pergjegjes per mirefunksionimin e sistemit e akses kontrollit; 

• Koordinon/planifikon te gjitha sherbimet per sistemet elektronike; 

• Koordinon/planifikon instalimin e sistemeve elektronike ne objekt; 

• Koordinon sherbimet e mirembajtjes me kontraktore; 

• Trajnon stafin nen varesi per sherbimet periodike ne sistemet elektronike; 

• Merr pjese ne hartimin dhe zbatimin e rregullores se sigurimit teknik ne perputhje me 

instalimet elektronike dhe stafit Elektronik; 

• Pergatite raporte periodike sipas kerkesave nga eprori i drejtperdrejte; 

• Pergatit dhe kontrollon buxhetin vjetor per mirembajtjen e sistemeve elektornike 
 

❖ KRITERET KRYESORE  
 
Edukimi: Inxhinieri Elektronike,Inxhinieri Mekatronike 
Gjuhe te huaja:  Anglisht,  
Njohuri kompjuterike: MS Office, Autocad 
Eksperienca e kerkuar: Mbi 2 vjet ne pozicione te ngjashme 
 

 



 

 Faqe 2 nga 2 

 

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 Janar 2023, 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”. 

 


