POZICION VAKANT
Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të
rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi
BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e
Veriut, Malin e Zi dhe Holandë, me afërsisht 6,000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN
përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë
minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë
të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit
ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.
Kompania Mane TCI, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve
zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, Mane TCI është specializuar në fushën
e ndërtimeve civile dhe industriale, si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe
Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.
Pozicioni:
Inxhinier Junior
Departamenti: Teknik
Vendndodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: Inxhinieri Junior do të kryejë detyra inxhinierike rutinë, të nivelit fillestar,
nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të një inxhinieri të lartë me synimin për të zhvilluar aftësi më të
avancuara inxhinierike të aplikuara.
Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:
• Ofron mbështetje të përgjithshme, të nivelit fillestar për departamentin e inxhinierisë;
• Verifikon dhe teston matricat e caktuara në projekte;
• Identifikon fushat e mundshme të përmirësimit të produktit; rekomandon dhe ndihmon
në zhvillimin e zgjidhjeve të përshtatshme;
• Siguron përputhje me kërkesat e cilësisë së kompanisë dhe klientit në të gjitha programet,
funksionet, produktet dhe fushat e caktuara;
• Identifikon dhe raporton problemet me procese ose produkte specifike tek inxhinierët e
lartë;
• Ndihmon inxhinierët e lartë në zhvillimin e metodave të reja për të përmirësuar cilësinë e
produktit dhe efikasitetin e procesit;
• Kryen detyra të tjera të ndërlidhura siç i janë caktuar.
Edukimi: Të zotërojë diplomë master në Inxhinieri Ndërtimi.
Kualifikime të tjera:
• Eksperiencë pune në industri të njëjtë;
• Komunikim i shkëlqyer verbal dhe me shkrim, përgatitje raportesh etj

•
•
•

Aftësi për të kuptuar dhe ndjekur udhëzimet;
Të jetë i aftë me Microsoft Office, Auto Cad Suite ose programe softuer të ngjashme;
Njohuri në përdorimin e programit Revit janë prioritet.

Mënyra e aplikimit:
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre dhe letrën e motivimit ne
linkun: Inxhinier-Junior
Pas shqyrtimit do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati i dorëzimit: 23/05/2022
*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi
i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

