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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   

Menaxher i Mirembajtjes ne Qendren Tregtare Toptani 

❖ PERSHKRIMI I POZICIONIT 

Pergjegjes per sigurimin qe sistemet inxhinierike, sherbimet e pastrimit dhe gjelberimit te funksionojne ne 
efikasitetin e tyre maksimal.  

❖ DETYRAT KRYESORE 
• Nderton dhe ndjek zbatimin e procedurave te njesise qe menaxhon; 

• Delegon, menaxhon dhe ndjek detyrat ndaj varesise respektivisht profilit; 

• Koordinon me drejtuesit e njesive paralele ose jo zhvillime dhe punime te mundeshme ne funksion te 

suportit teknik; 

• Koordinon dhe delegon punimet kontraktuale me pale te treta.  

• Koordinon punen me stafin e marketing per support teknik dhe shërbimet e pastrimit dhe gjelbërimit; 

• Pergatit raporte periodike sipas kerkesave nga eproi i drejtperdrejte;  

• Kerkon raportim ndaj varesise per te kontrolluar ecurine e punimeve;  

• Kontrollon gatishmerine e sistemeve inxhinierike dhe shërbimet e pastrimit dhe gjelbërimit me qellim 

funksionim optimal dhe qualitativ;  

• Drejton ekipin inxhinierik per kontroll dhe supervizim te sistemeve te impementuara nga kontraktore te 

jashtem 

• Kerkon nepermjet eprorit zgjidhjen e pengesave qe lidhen  me njesite e tjera paralele ose jo per te ruajtur 

funksionim normal te te gjithe sistemeve ne varesi; 

• Kerkon nga cdo klient layout dhe projekte te zhvillimit te ambjentit te marre ma qera dhe delegon sipas 

profilit per kontrolle te vazhdueshme ne zbatim te srandardeve teknike.  

• Delegon sipas profilit kerkesa dhe detyra per zbardhjen dhe dokumentimin e ndryshimeve te mundeshme 

ne sisteme.  

• Pregatit, delegon dhe kerkon sipas profilit specifikime dhe kerkesa teknike, preventivim dhe grafik 

punimesh, per punimet e kryera nga stafi dhe ndjekje per punime te kryera nga te trete;  

• Pregatit dhe kontrollon ne bashkepunim me varesine kontrollet dhe testimet periodike te sistemeve  

• Pregatit buxhetin ne bashkepunim me varesine dhe e paraqet per miratim;  

• Pergatit ne bashkepunim me varesine kerkesa dhe specifikimet teknike per procedurat e blerjes, 

kontraktimeve nga te trete, vegla pune, veshje, etj. ne sherbim te sistemeve, pajisjeve dhe stafit; 

• Pergatit manuale dhe nxjerr urdhera te brendshem dhe ndjek zbatimin nga personeli ne varesi.  
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❖ KRITERET KRYESORE  
 
Edukimi: Te kete perfunduar Fakultetin e Inxhinierise Elektrike ose Mekanike 

Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht  

Njohuri kompjuterike: Paketa Microsoft Office / Autocad 

Eksperienca e kerkuar: Mbi 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 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”. 


