
 
 

 Menaxher Projekti 
  

   
EPPC Albania kërkon një Menaxher Projekti për klientin e saj, i cili operon në tregun  Shqiptar  në Projektimin dhe 
Implementimin në fushën e energjisë dhe energjisë së rinovueshme në objekte civile, industriale dhe 
infrastukturore.  
  
Përgjegjësitë kryesore:  

 

 Përgatit dokumentat për fillimin e punës në objekte sipas listës në dokumentin e ”Procedura Hapje 
Kantieri”; 

 Kontrollon dhe përgatit një plan buxhet të plotë për projektin; 

 Planifikon dhe përgatit planin e punës për projektin; 

 Planifikon fuqinë puntore për tju përgjigjur kërkesave të kantierit dhe përfundimit të projektit; 

 Në bashkëpunim me  Ing. Kantierit/Skuadrën e Punës  identifikon dhe siguron materiale, vegla, mjete 
ndihmëse që do të përdoren në kantier; 

 Planifikon dhe informon administratorin /drejtuesin teknik për mjetet e punës të nevojshme;  

 Menaxhon korrenspondecën dhe dokumentat e projektit në përputhje me kontratën;  

 Negocion dhe zgjidh kërkesat e klientit; 

 Asiston kostoisin me informacione teknike që shërbejnë për menaxhimin e aspektit financiar të 
projektit; 

 Përfaqson kompaninë në takime me investitorin/kontraktorin; 

 Supervizon dhe monitoron Ing. Kantierit /Skuadrën e Punës; 

 Menaxhon faturimin e objektit duke u dakortësuar me Departamentin e Financës;  

 Përgatit dhe dorëzon dokumentacionin për procedurat e mbylljes se projektit sipas kontratës ose sipas 
kërkesave të investitorit etj. 
 

 

  Kërkesat për këtë pozicion janë:  

 

 Diplomë universitare, preferohet Inxhinieri Elektrike, Energjitkë ose Automatizim; 

 Eksperience e mëparshme pune në menaxhim projektesh; 

 Aftësi shumë të mira menaxheriale; 

 Të zoterojë mirë gjuhën Angleze dhe Italiane; 

 Të njohë mirë Microsoft Office; 

 Të njohë dhe përdorë programet Autocad; 

 Të jetë i përgjegjshëm dhe të punojë nën presion. 

 Të disponoje leje drejtimi Klasi B. 
 

 
Si  të aplikoni:  

 
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutem dërgoni aplikimin tuaj duke ndjekur linkun e 
mëposhtëm: 
 

https://aplikim.eppc.al 
 

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen. 

https://aplikim.eppc.al/

