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- Inxhinier i ndërtimtarisë ose hidroteknikës
- Teknik i ndërtimtarisë
- Praktikant i ndërtimtarisë ose hidroteknikës

Detyrat dhe Përgjegjësitë

• Punimi i projekteve, udhëheqja dhe mbikëqyrja e tyre.
• Udhëheqja e punishtes
• Përgaditja e dosjeve ofertuese
• Analiza dhe kalkulime të ndryshme
• Menaxhimi i buxhetit dhe resurseve të projektit
• Zgjidhja e problemeve dhe zhvillimi i projektit
• Komunikimi me mbikqyrës, bashkëpuntor, koordinator, nën-kontraktor, furnizues & blerës
• Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve të projekteve.
• Monitorimi i proceseve, materialeve, eventeve dhe problematikave në punë.
• Përgaditja e raporteve të ndryshme periodike të projekteve.
• Çdo lloj detyrë tjetër që mund t’i caktohet.

Kualifikimet për këtë vend pune

• I/E diplomuar në degën Ndërtimtarisë - Konstruktiv & Hidroteknikë.
• Të ketë përvoja të mëhershme në drejtimin e ndërtimtarisë të lartë apo ulët.
• Shkathtësi ndërtimtarie.
• Të njohë gjuhën angleze
• Të zotëroj aftësi të mira kompjuterike, AutoCAD, Microsoft Project, Excel, Word, Outlook.
• Të jetë i motivuar për punë dhe të zotëroj aftësi të mira komunikative 
• Të jetë i aftë të punoj individualisht dhe punë në grup

Për të aplikuar dërgoni me e-mail, CV-në (për punët e mëhershme të specifikohen detyrat dhe 
përgjegjësitë) në e-mailin info@via-ks.com.

Shënim: Inkurajohen të aplikojnë edhe personat të cilët mund të mos plotësojnë disa 
nga kriteret e kualifikimeve për këtë vend pune. Praktikantët që aplikojnë informohen 
që praktika është me pagë.

Afati për aplikim është deri më 05.05.2020

• Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen!
• VIA shpk ofron dhe premton mundësi punësimi të barabartë.

VIA shpk është kompani e fokusuar kryesisht në ndërtimin e ulët ku ushtron aktivitete të shum-
ta siç janë: ndërtimi i rrugëve, mirëmbajtja e rrugëve, sinjalizimi horizontal dhe vertikal, furnizimin 
me materiale gurore si dhe aktivitete të tjera të kësaj fushe. E ndodhur me seli në Ferizaj hap  
vende të lira pune me orar të plotë dhe kohë të pacaktuar për:


