Tirana International Airport SHPK (“TIA”) kërkon të punësojë:
SPECIALIST IT&T
i cili do të raportojë tek Drejtori i Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit të
Kompanisë.
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë e pozicionit:
(Vetëm për udhëzim. Përgjegjësitë e përmendura më poshtë mund të ndryshojnë në momentin e rekrutimit.)









Përgjegjës për dizenjimin, modifikimin, instalimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen e
sistemeve te IT&T të TIAs, të pajisjeve (hardware) dhe të programeve (software),
duke siguruar shfrytëzim efiçent dhe pa ndërprerje të tyre
Analizon dhe diagnostikon probleme në lidhje me sistemet IT&T dhe gjen zgjidhje
efektive
Mirëmban shërbimet e serverave të TIAs, virtualizimin dhe replikimin
Kontrollon çdo sistem të IT-së
Përgjegjës për të ofruar asistencë teknike stafit dhe klientëve, si edhe për orientimin
e përdoruesve të rinj të teknologjisë ekzistuese
Përgatit raporte ditore
Menaxhon pajisjet (hardware) dhe programet (software)

Aftësitë e kërkuara:













Diplomë Universiteti në Informatikë/Shkenca Kompjuterike/Inxhinieri Elektronike
Njohuri të Teknologjisë së Informacionit dhe automatizimit:
Mirëmbajtje Hardware/Software; Printera/Skanera; Rrjetet TCP/IP
Ethernet; Telefonia
Njohuri të Windows Server 2003/2009/2012:
Active Directory Service, updates (WSUS); Hyper V virtualization; Replikim
Njohuri të CCTV dhe Sistemeve të Kontrollit të Aksesit
Të paktën tre vjet eksperiencë pune në fusha të ngjashme
Aftësi për të punuar në mënyrë efektive si pjesë e grupit
Aftësi shumë të mira komunikimi me gojë dhe me shkrim; Njohuri shumë të mira të
gjuhës Angleze
I/e aftë të organizojë dhe kordinojë punën
I/e aftë të planifikojë, përcaktojë përparësitë dhe ti përmbahet afateve
Aftësi analitike dhe numerike
I/e aftë të zgjidhë probleme
I/e gatshëm/e të punojë me 3 turne

Për të aplikuar për këtë pozicion aplikantët duhet të plotësojnë Formularin e Aplikimit, i cili
mund të gjëndet tek faqja e internetit: www.tirana-airport.com dhe të dërgohet me postë
elektronike së bashku me një CV të kohëve të fundit në: human-resources@tiranaairport.com, ose tek recepsioni i Godinës së Administratës (Rinas).
Data e mbylljes së aplikimeve 29 Shtator 2019
Departamenti i Burimeve Njerëzore do të kontaktojë vetëm aplikantët e kualifikuar.
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