Tirana International Airport SHPK (“TIA”) kërkon të punësojë:
INXHINIER MEKANIK PER SISTEMET HVAC
i cili do të raportojë tek tek Drejtori i Departamentit të Menaxhimit të Aseteve dhe Mjedisit.

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë e pozicionit:
(Vetëm për udhëzim. Përgjegjësitë e përmendura më poshtë mund të ndryshojnë në momentin e rekrutimit.)

-

Kontrollon dhe certifikon projektet mekanike dhe HVAC te Aeroportit
Nderkombetar te Tiranes ‟Nene Tereza”
Monitoron dhe menaxhon progresin e punimeve, cilesine, proceset e instalimit dhe
dokumentacionit perkates
Planifikon dhe kryen inspektime në terren me qëllim kontrollin e punimeve
mekanike dhe HVAC
Pergatit lista materialesh dhe specifikime teknike per punimet e mirembajtes se
sistemeve mekanike dhe HVAC

Kërkesat e pozicionit:
 Diplomuar si Inxhinier Mekanik HVAC
 Minimalisht 10 vjet eksperience pune
 Te kete eksperience me mirembajtjen e godinave dhe infrastruktures ne rolin e
inxhinierit ose supervizorit te punimeve mekanike HVAC
 Te kete njohuri shume te mira te projekteve HVAC
 Njohuri shume te mira kompjuterike te paketes Microsoft Office (Excel, Word,
PowerPoint, Project) dhe AutoCAD
 I afte te organizoje punen, te percaktoje prioritetet dhe te permbushe afatet
 Aftesi shume te mira per te punuar ne grup
 Aftesi shume te mira komunikimi me shkrim dhe me goje
 Aftesi ne pergatitjen e raporteve cilesore
 Njohuri shume te mira te gjuhes angleze

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 a dhe dorëzojeni së bashku me një CV më të fundit dhe portofolin e punës në
adresën e mëposhtme: jobs@tirana-airport.com, ose në recepsionin e ndërtesës së
Administratës (Rinas).
Data e mbylljes së aplikimeve 20 Qershor 2022
Departamenti i Burimeve Njerëzore do të kontaktojë vetëm aplikantët e kualifikuar.
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