
 

 

 

 

NJOFTIM PUNE 

Profili i kompanisë: Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të 

mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet 

me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, 

telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët. 

SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve ushqimore me 

pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.  

 

Pozicioni: Menaxher Mirëmbajtje 

Departamenti: Teknik  

Vendodhja: Tiranë  

Përmbledhja e Pozicionit: Në bazë të informacionit të marrë nga dyqanet, bën shpërndarjen e detyrave 

dhe të punëve që duhen ndjekur, kontrollon kryerjen e instalimeve, riparime dhe mirëmbajtje elektrike, 

sistemeve hidraulike në të gjitha dyqanet.  

 

Detyra dhe Përgjegjësi:  

- Përgatit planin e punës të grupit teknik në bazë të informacioneve që kanë ardhur nga rrjeti i 

dyqaneve; 

- Menaxhon grupin teknik në  procesin e mirëmbajtjes, riparimit, rinovimit dhe zhvendosjes së 

instalimeve,  pajisjeve dhe njësitë e mëdha;  

- Bën kontrrollin periodik të pajisjeve të dyqaneve (frigorifer, dhoma frigoriferike, gjenerator, pajisjeve 

të tjera si grirëset e mishit, prerëset e mishit e të djathit etj);  

- Ndjek punët e bëra nga kontraktorët e jashtëm duke përdorur njohuritë e  fituara nga përvoja;  

- Informon teknikët mbi rregullat e sigurimit teknik; 

- Plotëson të gjitha funksionet sipas porosive të përcaktuara kohore dhe prodhuese; 

- Ndjek të gjitha njoftimet nga dyqanet për probleme të ndryshme të aparateve ose instalimeve;  

- Raporton të gjitha mungesat e pajisjeve dhe problemet e mirëmbajtjes tek menaxheri dhe i 

dokumenton tek libri i dokumentave; 



 

 

- Eshtë përgjegjës për zbatimin me rigorozitet të  rregullave për sigurinë teknike; 

- Ndryshon në mënyrë eficiente vegla të reja për t’ju përshtatur specifikimeve të përcaktuara për 

sigurinë;  

 

Kërkesat:  

Edukimi: Preferohet të zotërojë diplomë universitare. 

Eksperiencat e punës: Të ketë përvojë pune në pozicione te ngjashme minimumi 2 vite. 

Kualifikime të tjera: 

- Njohuri në mirëmbajtje dhe riparime, në saldime, HVAC, karpentieri, elektricitet, në pajisjet hidraulike, 

etj. të veglave, pajisjeve dhe materialeve, të riparimeve të lehta; 

- Aftësi të tjera: 

- Aftësi pune në mirëmbajtje dhe problemet e riparimeve; 

- Aftësi pune për të riparuar lehtë sistemin e pajisjeve mekanike, për të lexuar, interpretuar dhe zbatuar 

planet e ndërtimit, specifikime dhe projekte, të ndjek udhëzimet e shkruara dhe të thëna; .  

 

Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre së bashku me letër 

motivimi në adresën e e-mailit hr@spar.al duke përcaktuar në subjekt pozicionin, online nëpërmjet 

faqes së Web-it Spar.al, ose nëpërmjet postës në adresën: SPAR Tirana East Gate (TEG), Rruga 

Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë (Lundër), Tiranë, Shqipëri. 

 

Afati i dorëzimit: 20/07/2021 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur nga 

Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. 
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