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POZICION VAKANT:                                                                             AFAT APLIKIMI: 01.11.2021 

VENDNDODHJA Tirane  

POZICIONI Inxhinier Kostoist 

Shoqëria “Kastrati Construction” shpall vakant pozicionin “Inxhinier Kostoist”. 

 

 

 Pergjegjes per hartimin e situacioneve mujore (bashkelidhur Librezat e masave),ne bashkepunim me 
Inxhinieret e kantierit; 

 Zberthen ne sasi dhe vlere punimet e situacionuara; 

 Ben zberthimin e preventivave te objektit dhe nxjerr normat e punes; 

 Nxjerr ne kantier volumet e realizuara dhe bën përmbledhjen e punimeve te kryera; 

 Krahasimin e kostove të parashikuara me punën e realizuar; 

 Harton norma pune dhe llogarit kostot e materialeve; 

 Ndjek ecurinë e punimeve ne raport me grafikun; 

 Harton preventivat e nen-objekteve gjate kohezgjatjes se projektit; 

 Harton analizat teknike te zerave te punes bazuar ne çmimet e materialeve; 

 Bashkëpunon me menaxherin e projektit gjatë  gjithë kohëzgjatjes së projektit; 

 Në bashkëpunim me projekt manaxherin realizon detajimin e materialeve të nevojshme për 
kontratat e lidhura; 

 Përgjegjes për raportimin e kostove, mbajtjen e kostove të kantierit, ecuria e tyre dhe 
kohëshënuesit; 

 Të punojë me inxhinierin e zbatimit për llogaritjen e përqindjes së realizimit të pritshëm të projektit. 

 Nxjerrje normash pune me kërkesë të drejtorit të kantierit; 

 Përcaktimi i fuqisë punëtore për të realizuar punën sipas parashikimit të grafikut; 

 Në bazë të informacioneve të mësipërme të krijojë librin e normave të kantierit dhe të bëjë 
azhornimin e vazhdueshëm të tij, deri në mbylljen e kantierit. 
 

 

 
 

 Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, profili Gjeodezi ose Inxhinier Ndertimi; 

 Të ketë mbi 3 vjet eksperiencë në zbatim dhe ne pergatitje libreza masash dhe situacionesh; 

 Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze; 

 Njohuri shumë të mira Paketës Office, Autocad; 

 Aftësi shumë të mira komunikimi dhe të punës në grup; 

 Të jetë i gatshëm të udhëtojë/jetojë jashtë Tirane; 

 Te zoteroje patente te klasit B. 
 
Të interesuarit janë të lutur të aplikojnë në: hr@kastraticonstruction.al 
Ju faleminderit! 
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