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  POZICION VAKANT #002 

DEPARTAMENTI Departamenti Teknik 

SEKTORI Kantieri Downtown One 

POZICIONI Inxhinier Civil 

RAPORTIM DIREKT: CEO, Drejtues Kantieri 

 

 

 

 Kontrollin e punimeve në përputhje me kontratat e sipërmarrjes, projektin, preventivin, specifikimet 
teknike dhe KTZ, dhe kushteve të sigurisë së shëndetit e jetës në punë; 

 Kontrollin e përputhshmërisë së projekteve dhe detajeve (Identifikimin e mospërputhjeve mes 
projekteve arkitektonik – konstruktiv – KUZ – KUB, infrastrukturë inxhinierike nëntokësore), përfshirë 
rishikimin e detajeve dhe dhënien e zgjidhjeve teknike për zbatim, përfshirë detajimin konstruktiv dhe 
arkitektonik të elementëve të ndryshëm; 

 Hartimin dhe ndjekjen e grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit; 

 Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko-ligjor në objekt, si proces- verbale, 
libreza masash, situacione, akte piketimi e kontrolli etj.; 

 Kontrollin e cilësisë dhe çështjet e sigurisë në kantier, si dhe sigurohet se të gjitha rregullat po 
zbatohen sipas rregullores të menaxhim QA/QC dhe HSE si dhe rregullave në fuqi; 

 Kontrollin e firmve nënkontraktore duke marrë masa për të përmbushur kërkesat ligjore për sigurimin 
teknik në kantier; 

 Ndjekjen e cilësisë së lëndëve të para që vijnë në kantier nga furnitorët e ndryshëm; 

 Aprovimin e materialeve që implementohen në kantier; 

 Sigurimin e zbatimit të punimeve në përputhje me politiken e menaxhimit të cilësisë të kompanisë; 

 Marrjen në dorëzim të punimeve të zbatimit, kryerjen e Inspektimeve të rregullta; 

 Përgatitjen e snegg listave ose të punimeve me mangësi ose të papërfunduara si pjesë e procesit të 
kolaudimit; 

 Zbatimin me rigorozitet të kontratave të sipërmarrjes; 

 Zbatimin me rigorozitet të rregullave teknike dhe kodit të veshjes; 

 Përgatitjen e dosjeve të cilësisë për materialet specifike të importit që nuk ka mundësi të analizohen 
në laboratorë tanë; 

 Ndjekjen e zbatimit të cilësisë në procese të ndryshme teknologjike gjatë zbatimit të punimeve; 

 Udhëheqjen e punimeve, planifikimin e fronteve të punës për procese dhe kontraktorë të ndryshëm, 
koordinimin e programit të punës midis kontraktorëve, aty ku puna e tyre ndërthuret në faza të 
caktuara; 

 Identifikimin, planifikimin dhe llogaritjen e volumeve, për zërat e preventivit dhe zërat e punimeve të 
reja ose të paparashikuara në preventiv. 

01.  DETYRA SPECIFIKE  

 
 



A: Sheshi Italia, Rr. “Skerdilajd Llagami”, Vila Nr.1, Tirana, Albania, 1001 
T: +355 44 537 878   E: info@kastraticonstruction.al   W: www.kastraticonstruction.al 

2/3 

 

 

 

 

 

 Ti përgjigjet nevojave për asistencë të gjithë funksioneve, departamenteve në Shoqëri; 

 Komunikimi korrekt, me etike profesionale dhe miresjellje ndaj te gjithe punonjesve, klientëve, 
furnitorëve dhe palë të treta; 

 Detyra të tjera për të cilat punonjësi ngarkohet sipas nevojave të eproreve;  

 Për personelin në varësi (nëse ka) ti mësojë proceset e punës dhe të kontrollojë performancën, 
rezultatet dhe të mbikqyrë sipas rastit kryerjen e detyrave përkatëse. 

 

 

 

 Të zotëroje diplomë universitare në fushën e Inxhinierisë së Ndërtimit. 

 Të zotëroj gjuhën angleze 

 Jo më pak se 5 vite pune eksperiencë 

 Aftësi për të lexuar, analizuar dhe shpjeguar projektet, korrespondencat e biznesit, kontrata, 
procedurat dhe manualet teknike; 

 Aftësi për të menaxhuar projekte dhe kontrata të ndryshme specifike që përfshihen në projekte 
ndërtimi; 

 Aftësi për të prezantuar në mënyrë efikase problematikat, komunikim shumë i mirë verbal dhe 
me shkrim, përgatitje raportesh etj. 

 Principet dhe praktikat në përdorimin e programeve kompjuterike (CAD, EXCEL, MSPROJECT 
(ose PRIMAVERA) etj.) 

 

 

 

Disa nga raportet e nevojshme për t’u përgatitur janë: 

 Sipas nevojës dhe direktivave specifike   

 Raportim 1 herë në 2 javë mbi statusin e punëve 

 Takim 1 herë në 3 muaj mbi planifikimin, trajtimin e problematikave dhe propozimeve për 
zhvillim 

 

 
Ju ftojmë të aplikoni dhe të bëheni pjesë e skuadrës sonë! 
Ju faleminderit! 
 
 
 
 

     02. DETYRA TË PËRGJITHSHME 

 
 

03. AFTËSI DHE KUALIFIKIME 

 
 

04.  RAPORTIME 
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