
 

 Faqe 1 nga 1 

 

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 Elektrik ne zbatim 

 DETYRAT KRYESORE 

 Hartim i preventivave te punimeve 

 Organzimin I grupeve te punes sipas grafikut te punimeve dhe  proceseve qe lidhen me ecurine e 
punimeve ne objekt 

 Hartim i listave te detajuara te pajisjeve qe cohen per prokurim. Monitorim, kontroll dhe verifikim i 
porosise sipas kerkeses. 

 Rishikon & ripunon projektet nga ana teknike; 

 Kryen rol teknik, organizativ dhe supervisor per projektet e ndertimit ne drejtim te zgjidhjeve teknike. 

 Rishikimin e specifikimeve teknike, pergatitjen e tyre nese eshte e nevojshme; 

 Projektimin e projekteve te vogla duke perfshire gjithe elementet si: Vizatimet e detajuara raportet etj.  

 kontrollon projektet, i zberthen ato ne zera ne preventiv; 

 Organizimi dhe mirëmbajtja e dokumenteve të projektit; 

 Pergatitja e Metodologjisë së Ndërtimit;  

 Ndjek problematikat e ndryshme ne kantjer me ane te inspektimit; 

 Pergatit librezat e masave per punimet elektrike; 

 Kontrollon volume e preventivit. 

 Te marre pjese ne infromimet, trajnimet dhe formimet e sigurise dhe shendetit ne pune te organizuara 
nga punedhenesi. 

 
 KRITERET KRYESORE  

 
Edukimi: Inxhinieri Elektrike 
Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht 
Njohuri kompjuterike: Msc Office, Autocad,  
Eksperienca e kerkuar: Mbi 4 vjet. Eksperience ne zbatim godinash dhe projekte infrastructure (2 vjet). 
Eksperience ne projektim (2 vjet) 
 
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 Mars 2023, ora 17:00.  

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen. 

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 të vendosur nga 
Parlamenti i Shqipërisë mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”. 
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