Lidhja që transmeton zhvillim

KRITERET PËR POZICIONE PUNE NË APARATIN QËNDROR TË
OST SH.A.

Gusht 2019

Miratuar me Vendimin e Këshillit Mbikqyrës Nr.77, datë 23.7.2019 “Për miratimin e Strukturës
Organizative të OST sh.a”
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I.

DEPARTAMENTI I FINANCȄS

TITULLI I POZICIONIT

Drejtori i Departamentit të Financës

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Është përgjegjës për menaxhimin e veprimeve finaciare të
shoqërisë, garantimin e mjaftueshëm të likuiditeteve për të
arritur objektivat e shoqërisë, për të siguruar kontrollin e
shpenzimeve, për të vendosur dhe kontrolluar nivelet e
fitimeve të shoqërisë. Pozicioni garanton identifikimin e
informacionit financiar të përshtatshëm me qëllim marrjen e
vendimeve të duhura nga drejtuesit e shoqërisë.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 7 vjeçare në profesionin në të cilin
është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme. Gjuhë
të tjera përbëjnë avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Asistent i Drejtorit të Departamentit)

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron mbështetje administrative dhe performon detyrat e
ngarkuara nga Drejtori i Departamentit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë pune në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikimi. Të jetë
diskrete dhe e aftë të ruajë konfidencialitetin. Njohuri shumë
të mira të gjuhës angleze. Të ketë aftësi shumë të mira
kompjuterike.
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I.1 DREJTORIA EKONOMIKE
TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë Ekonomike

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet dhe raporton për zbatimin e sistemeve të
menaxhimit financiar dhe kontrollit në të gjitha njësitë,
strukturat, programet, veprimtaritë dhe proceset që
menaxhohen prej tij, në përputhje me parimet e ligjshmërisë,
të menaxhimit të shëndoshë financiar dhe të transparencës.
Monitoron dhe përditëson sistemet për menaxhimin financiar
dhe merr masa për përmirësimin e sistemeve, në vijim të
rekomandimeve të auditimit të brendshëm, auditimit të
jashtëm dhe të vlerësimeve e të analizave të tjera.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 5 vjeçare në profesionin në të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

I.1.1 SEKTORI THESARIT
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Thesarit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për drejtimin e likuiditetit të kompanisë dhe për
sigurimin e përputhjeve të pagesave në marrëveshjet që lidh
OST sh.a. Kujdeset për efiçencën në përdorimin e fondeve në
dispozicion të shoqërisë, si dhe për të gjitha transaksionet e
tjera financiare që lidhen me nevojat e brendshme të shoqërisë,
si dhe në marrëdhënie me të tretët.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 vjeçare në profesionin në të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Thesarit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për kryerjen e pagesave ndaj kontraktorëve dhe
furnitorëve të shoqërisë si dhe menaxhimin e raporteve me
bankat dhe institucionet e tjera financiare. Ky pozicion ndjek
gjithashtu të gjitha rakordimet me kontraktorët dhe entet e tjera
të cilat ndërveprojnë me OST sh.a. si dhe harton dhe raporton
librat e blerjes dhe shitjes.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 1 vjeçare në profesionin në të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

I.1.2 SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE RAPORTIMIT
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Planifikimit dhe Raportimit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Kujdeset për organizimin dhe drejtimin e punës, për hartimin
e programeve të zhvillimit dhe buxhetin ekonomiko-financiar
afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë të shoqërisë duke
bashkërenduar punën mes Departamenteve/Drejtorive.
Kujdeset për përgatitjen e raporteve të ndryshme periodike
tekniko-financiare, të cilat raportohen në organet drejtuese të
shoqërisë, si dhe pranë institucioneve të tjera të varësisë dhe
përgatitjen e aplikimit për tarifat.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Raportimit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Ndihmon në hartimin e programeve të zhvillimit dhe buxhetin
ekonomiko-financiar afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë të
shoqërisë, duke bashkërenduar punën mes Departamenteve/
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Drejtorive. Bën përgatitjen e raporteve të ndryshme periodike
tekniko-financiare, të cilat raportohen në organet drejtuese të
shoqërisë, si dhe pranë institucioneve të tjera të varësisë, si dhe
përgatitjen e aplikimit për tarifat.
PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

I.1.3 SEKTORI I ASETEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Aseteve

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Kujdeset për krijimin, administrimin, azhurnimin e regjistrit të
aseteve në administrim të shoqërisë OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 vjeçare në kontabilitet.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë-Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të modulit të blerjeve, aseteve dhe inventarëve
në sistemin financiar.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Aseteve

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Ndihmon në procesin e administrimit të regjistrit të aseteve, të
inventarëve në magazinë si dhe përgatitjen e tabelës së
investimeve.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë pune në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë-Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të modulit të blerjeve, aseteve dhe inventarëve
në sistemin financiar.
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I.1.4 SEKTORI I KONTABILITETIT DHE TAKSAVE
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Kontabilitetit dhe Taksave

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen e punës së sektorit,
përcakton politikat kontabël si dhe përgatit e pasqyrat
financiare të OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 vjeçare në kontabilitet.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik, dega Kontabilitet (Master shkencor ose
diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Çertifikime të herë pas hershme për Standartet Ndërkombëtare
të Raportimit Financiar si dhe Legjislacionit tatimor dhe
tregtar. Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Kontabilitetit dhe Taksave

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Përmbush veprimet e nevojshme që kanë të bëjnë me detyrimet
tatimore të shoqërisë si dhe me huatë afatgjata të OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 1 vjeçare në kontabilitet
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë –Ekonomik, dega kontabilitet (Master shkencor ose
diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist/Teknik-Magazinier i Sektorit të Kontabilitetit
dhe Taksave

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Administron magazinën qendrore

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 2 vite eksperiencë në punë
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë/ I mesëm

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.
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I.1.5 SEKTORI I LLOGARIVE TË APARATIT
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Llogarive të Aparatit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen e punës në këtë sektor.
Koordinon punën ndërmjet stafit që ka në varësi dhe raporton
tek eprori direkt mbi ecurinë e realizimit të detyrave në afat
dhe me cilësi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë jo me pak se 3 vjet ne profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë–Ekonomik, dega Kontabilitet (Master shkencor ose
Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Çertifikime të herë pas hershme për Standartet Ndërkombëtare
të Raportimit Financiar si dhe Legjislacionit tatimor dhe
tregtar. Njohuri të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Pagave në Sektorin e llogarive të Aparatit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Përpilon dhe ekzekuton listë pagesat mujore, sigurimet
shoqërore dhe pensionin vullnetar mujor të punonjësve të
OST sh.a., Aparati Qendror.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë–Ekonomik (Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Llogarive të Aparatit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Kujdeset për mirë-administrimin e vlerave monetare të arkës.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
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ARSIMI I KËRKUAR

I lartë–Ekonomik (Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist/Teknik - Magazinier në Sektorin e llogarive të
Aparatit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Menaxhon dhe administron magazinën e Aparatit

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë /I mesëm

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

I.2 DREJTORIA E MENAXHIMIT TË RISKUT

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron krijimin e një mjedisi të ndërgjegjësimit ndaj riskut
dhe promovimin e zbutjes së riskut brenda dhe përreth
shoqërisë. Siguron që janë marrë masat e duhura për të
zvogëluar mundësinë e implikimeve financiare të pafavorshme
për shoqërinë, gjithashtu përcakton se si do të monitorohen
aktivitetet në vendin e punës për të siguruar se protokollet e
menaxhimit të riskut janë duke u ndjekur.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 5 (pesë) vjeçare në profesionin në të
cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze
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I.2.1 SEKTORI I RISKUT OPERACIONAL
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Riskut Operacional

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron që shoqëria është e mbrojtur nga çështje të lidhura
ngushtë me riskun operacional. Mund të krijojë strategji ose të
zbatojë programe dhe të vendosë udhëzues për metodat e
identifikimit të risqeve potencialë, duke përdorur
informacionin e përpunuar nga personeli në varësi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 (tre) vjeçare në profesionin në të
cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik, Inxhinieri (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist Sektori i Riskut Operacional

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Zbaton modelet dhe metodologjitë e menaxhimit të riskut të
cilat mbështesin identifikimin, vlerësimin, matjen,
monitorimin, raportimin dhe kontrollin e kuadrit të risqeve për
fushën e riskut operacional dhe përputhjen e tyre me politikat
e Menaxhimit të Riskut të OST-së dhe Kuadrit Rregullator në
fuqi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë–Ekonomik, Inxhinieri (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze
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I.2.2 SEKTORI I POLITIKAVE TË RISKUT DHE KONTROLLIT
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Politikave të Riskut dhe Kontrollit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Merr një rol drejtues në sigurimin se shoqëria është në
përputhje me standartet dhe praktikat më të mira të menaxhimit
të riskut. Bën propozime për përpilimin e politikave dhe
rregulloreve të menaxhimit të riskut dhe koordinon dhe
bashkërendon hartimin e tyre në bashkëpunim me
Departamentet/ Drejtoritë përgjegjëse për zbatimin e tyre.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 vjeçare në profesionin në të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik, Inxhinieri (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist Sektorit të Politikave të Riskut dhe Kontrollit

DEPARTAMENTI

Financës

QËLLIMI I POZICIONIT

Jep kontributin e tij në sigurimin e aktivitetit të shoqërisë në
përputhje me standartet dhe praktikat më të mira të menaxhimit
të riskut

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik, Inxhinieri (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze
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II.

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE ÇËSHTJEVE KORPORATIVE

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Departamentit Ligjor dhe Çështjeve Korporative

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron verifikimin e bazës ligjore të veprimtarisë së shoqërisë
dhe përputhshmërisë ligjore dhe rregullatore të saj. Koordinon
punën për hartimin dhe rishikimin akteve ligjore, nënligjore,
rregullatore dhe teknike të shoqërisë.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 7 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë – Juridik (Master shkencor ose diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Gjuha Angleze në nivel profesional është e detyrueshme, gjuhë
të tjera përbëjnë avantazh

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Asistent i Drejtorit të Departamentit)

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron mbështetje administrative dhe performon detyrat e
ngarkuara nga Drejtori i Departamentit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë pune në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikimi. Të jetë
diskrete dhe e aftë të ruajë konfidencialitetin. Njohuri shumë
të mira të gjuhës angleze. Të ketë aftësi shumë të mira
kompjuterike.
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II.1

DREJTORIA LIGJORE

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë Ligjore

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Ofron, siguron në kohë dhe cilësi mbështetjen ligjore për gjithë
veprimtarinë dhe aktivitetin e OST-së, në përputhje me
legjislacionin në fuqi, statutin dhe aktet e tjera të organizimit
të shoqërisë

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 5 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Juridik (Master Shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

TË TJERA

Gjuha Angleze në nivel profesional është e detyrueshme, gjuhë
të tjera përbëjnë avantazh.

II.1.1 SEKTORI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE DHE GJYQËSORE
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Çështjeve Administrative dhe Gjyqësore

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen e punës së sektorit,
koordinon punën ndërmjet stafit që ka në varësi me qëllim
sigurimin e përfaqësimit dhe mbrojtjes cilësore të OST sh.a. në
marrëdhënie me palët e treta, administrative apo gjyqësore.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë Juridik (Master Shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri shumë të mira të legjislacionit të punës/ civil/
administrativ/ penal, të praktikës gjyqësore, legjislacionit për
shoqëritë tregtare dhe të sektorit të energjisë, njohuri të mira të
gjuhës angleze, njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist pranë Sektorit të Çështjeve Administrative dhe
Gjyqësore

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Kryen përfaqësim dhe mbrojtje cilësore të OST sh.a. në
marrëdhënie me palët e treta, administrative apo gjyqësore,
me juridiksion territorial shqiptar.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Juridik (Master Shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të legjislacionit të punës/ civil/ administrativ/
penal, të praktikës gjyqësore si dhe të legjislacionit për
shoqëritë tregtare, njohuri të gjuhës angleze.

II.1.2 SEKTORI I ÇËSHTJEVE LIGJORE DHE KONTRATAVE
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori në Sektorin e Çështjeve Ligjore dhe
Kontratave

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen e punës së sektorit.
Koordinon punën ndërmjet stafit që ka në varësi dhe raporton
tek eprori direkt mbi ecurinë e realizimit të detyrave në afat
dhe me cilësi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Juridik (Master Shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze, njohja e një gjuhe tjetër
përbën avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist Jurist në Sektorin e Çështjeve Ligjore dhe
Kontratave

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative
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QËLLIMI I POZICIONIT

Trajton çështje ligjore në aspektin e interpretimit, zbatimit,
rishikimit dhe hartimit të akteve ligjore dhe nënligjore.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Juridik (Master Shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

II.1.3 SEKTORI I ÇËSHTJEVE LIGJORE OPERACIONALE
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Çështjeve Ligjore Operacionale

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen e punës së sektorit, duke
koordinuar atë ndërmjet të gjithë stafit të sektorit si dhe është
personi që raporton tek eprori direkt mbi ecurinë e realizimit
të detyrave në afat dhe me cilësi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Juridik (Master Shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

TË TJERA

Aftësi të mira të koordinimit të punës në grup dhe të
vendimmarrjeve të duhura. Njohuri të mira të gjuhës angleze,
njohja e një gjuhe tjetër përbën avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Specialisti i Sektorit të Çështjeve Ligjore Operacionale

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston në trajtimin nga pikëpamja ligjore të problematikave
që ngrihen nga Departamentet, Drejtoritë dhe Sektorët në OST
sh.a. që kanë detyra funksionale të operimit të sistemit,
çështjeve tregtare operative dhe të transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Juridik (Master Shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze
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II.2

DREJTORIA E ÇËSHTJEVE KORPORATIVE

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë së Çështjeve Korporative

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Monitoron dhe garanton që aktiviteti i shoqërisë të jetë në
përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe rregullator, standartet
dhe kodet e aplikueshme të sektorit të energjisë, si edhe
politikat dhe procedurat e brendshme. Siguron krijimin dhe
mbajtjen e imazhit/reputacionit të mirë për shoqërinë në
publik, median dhe partnerët ndërkombëtarë. Garanton që
rrjetet e komunikimit dhe sistemet e informacionit të jenë të
mbrojtur në mënyrën më të mirë të mundshme në përputhje me
legjislacionin e fushës për të garantuar sigurinë e
informacionit, sigurinë kibernetike, integritetin dhe
konfidencialitetin e të dhënave.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 5 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Juridik/ Administrim Publik/ Administrim Biznesi/
Inxhinier Elektrik (Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Standarte të larta etike dhe i orientuar drejt rezultateve. Aftësi
të shkëlqyera komunikimi. Bashkëpunues me skuadrën dhe
motivues për stafin. Njohje të mira të gjuhës angleze. Njohje e
gjuhëve të tjera evropiane përbëjnë avantazh.

II.2.1 SEKTORI I PËRPUTHSHMËRISË DHE KODEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Përputhshmërisë dhe Kodeve

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për monitorimin dhe garantimin e kryerjes së
aktivitetit të shoqërisë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor
dhe rregullator, standartet dhe kodet e aplikueshme të sektorit
të energjisë, si edhe politikat dhe procedurat e brendshme.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vjet në profesionin në të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë – Juridik/ Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose
Diplomë ekuivalente)
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TË TJERA

Standarde të larta etike dhe i orientuar drejt rezultateve. Aftësi
të shkëlqyera komunikimi. Bashkëpunues me skuadrën dhe
motivues për stafin. Njohuri të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist në Sektorin i Përputhshmërisë dhe Kodeve

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjegjës për pjesëmarrje në organizimin e proceseve dhe
hartimin e akteve që monitorojnë dhe garantojnë kryerjen e
aktivitetit të shoqërisë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor
dhe rregullator, standartet dhe kodet e aplikueshme të
industrisë energjitike, si edhe politikat dhe procedurat e
brendshme.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë – Juridik/ Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose
Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

II.2.2 SEKTORI I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE ME JASHTË
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Evidenton ecurinë si dhe koordinon gjithë iniciativat dhe
projektet e OST brenda dhe jashtë vendit. Përgjigjet për
krijimin dhe ruajtjen e imazhit/reputacionit të shoqërisë në
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, mbajtjen dhe koordinimin
e marrëdhënieve me publikun dhe median.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vjet eksperiencë pune
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë- Shkenca Shoqërore/ Gjuhë e huaj Anglisht/
Marrëdhënie Ndërkombëtare (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Profesionist/e me standarde të larta etike dhe i orientuar drejt
rezultateve. Bashkëpunues me skuadrën dhe motivues për
stafin. Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, njohje e
gjuhëve të tjera evropiane përbëjnë avantazh.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Punon për mbajtjen dhe përmirësimin e profilit dhe imazhit të
shoqërisë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Shkenca Shoqërore/ Gjuhë e Huaj Anglisht/
Marrëdhënie Ndërkombëtare (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Teknik (Fotograf / Kameraman)

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Është përgjegjës për mbledhjen e informacioneve audiovizive
gjatë veprimtarisë së OST-së në funksion të komunikimit dhe
zbatimit të strategjive mediatike që mbështesin objektivat e
OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë pune jo më pak se 1 vit në profesionin e tij.
Trajnime apo kualifikime në këtë fushë përbëjnë avantazh.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I mesëm

TË TJERA

Të ketë aftësi shumë të mira në përdorimin e aparatit
fotografik. Aftësi kreative për detaje dhe estetikë artistike.
Aftësi të mira komunikimi për të diskutuar konceptet artistike
në terma të lehta për tu kuptuar. Aftësi të mira për të kuptuar
strategjinë komunikuese të OST.

II.2.3 SEKTORI I POLITIKAVE TË SIGURISË SË INFORMACIONIT
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Politikave të Sigurisë së Informacionit

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për implementimin dhe mbarëvajtjen e strategjisë
dhe programit që garanton sigurinë e informacionit, sigurinë
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kibernetike, integritetin dhe konfidencialitetin e të dhënave të
shoqërisë në mënyrën më të mirë të mundshme në përputhje
me legjislacionin e fushës, standartet dhe praktikat më mira..
PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë -Inxhinieri Elektronike/ Teknologji e Informacionit/
Inxhinieri Informatike/ Informatikë/ Ekonomik (Master
Shkencor ose Diplomë Ekuivalente).

TË TJERA

Aftësi vetë-organizuese dhe aftësi shumë të mira komunikimi.
Aftësi për të propozuar dhe zbatuar politikat e shoqërisë si
edhe për të dhënë zgjidhje për probleme të rëndësishme që
lidhen me fushën e sigurisë së informacionit. Bashkëpunues
me skuadrën dhe motivues për stafin. Njohje të mira të gjuhës
angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të
Informacionit

DEPARTAMENTI

Ligjor dhe Çështjeve Korporative

QËLLIMI I POZICIONIT

Punon për evidentimin me qëllim zbatimin nga gjithë
strukturat e shoqërisë të strategjisë dhe programit që garanton
sigurinë e informacionit, sigurinë kibernetike, integritetin dhe
konfidencialitetin e të dhënave të shoqërisë në mënyrën më të
mirë të mundshme në përputhje me legjislacionin e fushës,
standartet dhe praktikat më mira.

Politikave të

Sigurisë së

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektronike/ Teknologji e Informacionit/
Inxhinieri Informatike/ Informatikë/ Ekonomike (Master
Shkencor ose Diplomë Ekuivalente).

TË TJERA

Aftësi për të dhënë zgjidhje për probleme të rëndësishme që
lidhen me fushën e sigurisë së informacionit. Bashkëpunues
me skuadrën dhe motivues për stafin. Njohje të mira të gjuhës
angleze.
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III. DEPARTAMENTI I OPERIMIT TË SISTEMIT
TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Departamentit të Operimit të Sistemit

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ushtron të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë për të mundësuar
sigurinë e furnizimit dhe operimin e tregut të energjisë
elektrike në përputhje me Kodin e Rrjetit të Transmetimit,
Kuadrit Operacional të Operimit si dhe Modelit dhe
Rregullave të Tregut të energjisë elektrike në Shqipëri.
Planifikon dhe mbikëqyr aktivitetin e Departamentit dhe stafit
në varësi, për të garantuar implementimin e duhur dhe nevojën
për përmirësim të kuadrit ekzistues me qëllim arritjen e
standarteve dhe përputhshmërinë me kërkesat e ENTSO-E.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 7 vite eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Aftësi të mira drejtuese, organizative, komunikimi dhe aftësi
PROFESIONALE
TË analitike në identifikimin e situatave dhe parashikimit të
pasojave që mund të vine nga vendimet. Aftësi të mira të
KËRKUARA
koordinimit të punës në grup.
TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze në nivel profesional teknik

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Asistent i Drejtorit të Departamentit)

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron mbështetje administrative dhe performon detyrat e
ngarkuara nga Drejtori i Departamentit

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë pune në profesionin për të cilin
është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente).

TË TJERA

Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikimi. Të jetë
diskrete dhe e aftë të ruajë konfidencialitetin. Njohuri shumë
të mira të gjuhës angleze. Të ketë aftësi shumë të mira
kompjuterike.
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III.1 DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË AUTOMATIZUARA
TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Automatizuara

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Garanton disponueshmërinë e sistemeve automatike (TI) në
funksion të operimit të sistemit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 5 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar në sektorin Energjetik
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri: Elektrike /Elektronike/ Informatike/(Master
Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Të ketë njohuri të gjera në sistemet e kontroll-monitorimit,
PROFESIONALE
TË standarteve të ENTSO-E, kodit të transmetimit. Të ketë
eksperiencë menaxhimi të sistemeve SCADA prej minimalisht
KËRKUARA
prej 5 vitesh
Aftësi të mira të koordinimit të punës në grup dhe të
vendimmarrjeve të duhura

TË TJERA

III.1.1 SEKTORI I SISTEMIT SCADA/EMS
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Sistemit SCADA/EMS

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron funksionalitet të sistemeve SCADA/EMS në çdo
kohë. Garanton efiçencën dhe vijueshmërinë e punës
nëpërmjet menaxhimit të aktivitetit të sektorit pa ndërprerje

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 5 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar në sektorin Energjetik
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë – Inxhinieri Elektrike/ Elektronike/ Informatike/
(Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Të ketë njohuri të gjera në sistemet e kontroll-monitorimit. Të
PROFESIONALE
TË ketë eksperiencë me sisteme SCADA prej minimalisht prej 3
vitesh
KËRKUARA
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TË TJERA

Aftësi të mira të koordinimit të punës dhe bashkëpunimit në
grup. Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të SCADA/EMS

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet mbi mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemeve
SCADA dhe sistemit WAMS

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I
Lartë–Inxhinieri
Elektrike/Elektronike/Informatike/
Telekomunikacion/ Mekatronikë (Master Shkencor ose
Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze. Njohuri bazë në sistemet e
automatizuara

III.1.2 SEKTORI I KONTROLL MONITORIMIT & AUTOMATIKËS
TITULLI I POZICIONIT

Shefi Sektorit të Kontroll Monitorimit & Automatikës

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron funksionalitetin e sistemeve lokale të kontroll
monitorimit në çdo kohë. Garanton efiçencën dhe
vijueshmërinë e punës nëpërmjet menaxhimit të aktivitetit të
sektorit pa ndërprerje

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 5 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar në sistemin energjitik.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

Arsimi i Lartë – Inxhinieri Elektrike/ Elektronike/ Informatikë/
Mekatronikë (Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Të ketë njohuri të gjera në sistemet lokale të kontrollPROFESIONALE
TË monitorimit, RTU , PLC dhe platformave elektronike të
ENTSO-E.
KËRKUARA
TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze. Aftësi të mira të koordinimit
të punës në grup dhe të vendimmarrjeve të duhura
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Kontrollit dhe Monitorimit &
Automatikës

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ofron asistencë teknike të kualifikuar mbi sistemet e kontrollmonitorimit të nënstacioneve të OST-së, pajisjeve të sistemeve
të marrjes së informacioneve për sistemin SCADA.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar në sektorin energjitik.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

Arsimi i Lartë – Inxhinieri Elektrike/ Elektronike/ Informatikë/
Mekatronikë (Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri bazë për sistemet e Automatizimit/PLC.
PROFESIONALE
TË
KËRKUARA
Njohuri të mira të gjuhës angleze

TË TJERA

III.2

DREJTORIA E DREJTIMIT OPERATIV TË SISTEMIT

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor në Drejtorinë e Drejtimit Operativ të Sistemit

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Koordinon proceset ditore në funksion të sigurimit të
vazhdimësisë së furnizimit
me energji elektrike për
përdoruesit e Rrjetit të Transmetimit në përputhje me Kodin e
Transmetimit dhe kuadrin ligjor në fuqi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 5 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme
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III.2.1 SEKTORI I PLANIFIKIMIT TË OPERIMIT
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Planifikimit të Operimit

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Administron, kontrollon të gjithë proceset që kanë të bëjnë me
planifikimin e operimit, duke emetuar instruksione për
Operimin e Sigurtë të Sistemit, si dhe kontrollon dhe aprovon
për zbatim masat parandaluese ose përmirësuese

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri të mira të Sistemit të Prodhimit, Transmetimit,
PROFESIONALE
TË Shpërndarjes; Njohuri të mira teknike mbi pajisjet e tensionit
të lartë, nënstacionet, linjat e transmetimit, sistemet e mbrojtjes
KËRKUARA
rele, automatikën e sistemit të transmetimit dhe të prodhimit;
Njohje të aplikacioneve kompjuterike të cilat shfrytëzohen për
analizën dhe parashikimin e regjimeve të punës të Sistemit
Elektroenergjetik.
TË TJERA

Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme

TITULLI I POZICIONIT

Specialist Sektori i Planifikimit të Operimit

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përpilon Planin e Punës dhe analizon sigurinë e sistemit të
transmetimit, duke emetuar instruksione për Operimin e
Sigurte të Sistemit dhe kontrollin e mjaftueshmërisë në
sistemin elektroenergjetik

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNË
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri të mjaftueshme
PROFESIONALE
TË Transmetimit, Shpërndarjes.
KËRKUARA

të

Sistemit

të

Prodhimit,
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Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme.

TË TJERA

III.2.2 SEKTORI I OPERIMIT (DISPEÇERIA)
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Operimit Dispeçeria

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Garanton funksionimin e një pune normale e të sigurtë të
Qendrës Kombëtare Dispeçer.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 5 vite eksperiencë në Qendrën Kombëtare
Dispeçer
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri teknike mbi pajisjet e tensionit të lartë, sistemet e
PROFESIONALE
TË mbrojtjes rele, automatikën e instaluar në sistemin energjetik.
Mbi sistemin e gjenerimit, transmetimit, shpërndarjes. Njohuri
KËRKUARA
të mira të sistemeve SCADA qendrorë, Back Up, Emergjencës
si dhe platformave elektronike EAS, WAMS, IQ+ të
instaluara në Qendrën Kombëtare Dispeçer.
TË TJERA

Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme. Aftësi
Vendim-marrëse.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (përgjegjes turni) në Sektorin e Operimit
Dispeçeria

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Drejton veprimtarinë operative të shfrytëzimit të të gjithë
sistemit elektronenergjetik.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vite eksperiencë në Qendrën Kombëtare
Dispeçer
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist në sektorin e operimit dispeçeria

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston Përgjegjësin e Turnit në Qendrën Kombëtare Dispeçer
me qëllim përmbushjen e detyrave të tij funksionale

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

III.2.3 SEKTORI I ZBATIMIT TE KODEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori i Zbatimit të Kodeve

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Drejton aktivitetin monitorues dhe testimet e përdoruesve
aktual të rrjetit dhe të përdoruesve që lidhen për herë të parë në
rrjetin e transmetimit, përgatit propozimet ne lidhje me
performancën e tyre në raport me kërkesat e Kodit të
Transmetimit si dhe shqyrton kërkesat për derogime.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Zbatimit të Kodeve

DEPARTAMENTI

Operimit të Sistemit

QËLLIMI I POZICIONIT

Kryen aktivitetin monitorues dhe testimet e përdoruesve aktual
të rrjetit dhe të përdoruesve që lidhen për herë të parë në rrjetin
e transmetimit, përgatit propozimet në lidhje me performancën
e tyre në raport me kërkesat e Kodit të Transmetimit dhe
marrëveshjen e lidhjes..
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PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze
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IV.

DEPARTAMENTI I RRJETIT TË TRANSMETIMIT

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Departamentit të Rrjetit të Transmetimit

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Menaxhon, mbikëqyr dhe harmonizon aktivitetin e Sistemit të
Transmetimit, propozon zhvillimin e tij në përputhje me planet
e zhvillimit të shoqërisë. Drejtori i Departamentit të Rrjetit të
Transmetimit koordinon me të gjithë Departamentet dhe
Drejtoritë e tjera të OST sh.a. në hartimin, zhvillimin dhe
realizimin e programeve tekniko – ekonomike të zhvillimit të
shoqërisë dhe realizimin e tyre në përputhje me detyrat dhe
afatet e vendosura nga Administratori

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 7 vjet punë në fushën e diplomuar, 5 nga të cilat
në sistemin elektroenergjetik
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional. Gjuhë të tjera
përbëjnë avantazh

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Asistent i Drejtorit të Departamentit)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron mbështetje administrative dhe performon detyrat e
ngarkuara nga Drejtori i Departamentit

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë pune në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikimi. Të jetë
diskrete dhe e aftë të ruajë konfidencialitetin. Njohuri shumë
të mira të gjuhës angleze. Të ketë aftësi shumë të mira
kompjuterike
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IV.1 DREJTORIA E PLANIFIKIM ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë së Planifikim Zhvillimit dhe Rrjetit të
Transmetimit

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Merr masat e nevojshme për të hartuar planet zhvillimore të
rrjetit të transmetimit për të siguruar furnizimin me energji
elektrike të përdoruesve të tij

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht
Elektroenergjitik.
PUNËS

5

vjeçare

në

Sistemin

ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional, gjuhë të tjera
përbëjnë avantazh.

IV.1.1 SEKTORI I MENAXHIMIT TË PROJEKTEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Menaxhimit të Projekteve

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Koordinon punën për mbikëqyrjen e implementimit të
projekteve të zhvillimit dhe mirëmbajtjes së rrjetit të
transmetimit (linja dhe nënstacione) në bazë të kontratës
përkatëse të lidhur midis OST dhe palëve të treta

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë në ndjekjen e implementimit të projekteve të
ndërtimit të linjave ose nënstacioneve jo më të vogël se 3 vjet..
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional, gjuhë të tjera
janë avantazh.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Projekteve

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Verifikon realizimin e punimeve në përputhje me projektet e
aprovuara nga OST sh.a., përputhshmërinë e parametrave të
pajisjeve ose materialeve dhe respektimin e standarteve.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë për të ndjekur implementimin e projekteve të
ndërtimit të linjave ose nënstacioneve jo më të vogël se 1 vit
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike/Ndërtimi/Mekanike (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente).

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional, gjuhë të tjera
avantazh
IV.1.2.SEKTORI I PLANIFIKIMIT TË TRANSMETIMIT

TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Sektorit të Planifikimit të Transmetimit

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për planifikimin dhe zhvillimin e rrjetit të
transmetimit në përputhje me direktivat e zhvillimit të sistemit
elektroenergjitik dhe plotësimit e të gjitha kërkesave obliguese
të ENTSO-E dhe Grupeve Rajonale të Punës për projekte të
ndryshme

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë jo me pak se 3 vjet në sektorin elektroenergjetik
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme. Gjuhë
të tjera përbëjnë avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Planifikimit të Transmetimit

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston planifikimin dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit
dhe përgatit çdo material të nevojshëm në lidhje me të
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PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë jo më pak se 1 vit në sektorin elektroenergjetik.
Preferohet të ketë njohuri të mira mbi planifikimin dhe
PUNËS
analizën e rrjetit të transmetimit.
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme. Gjuhë
të tjera përbëjnë avantazh

TITULLI I POZICIONIT

Specialist Analizator i Sistemit

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston në realizimin e studimeve dhe analizave të rrjetit të
transmetimit

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë jo me pak se 1 vit në sektorin elektroenergjetik.
Preferohet të ketë njohuri të mira mbi planifikimin dhe
PUNËS
analizën e rrjetit të transmetimit
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme. Gjuhë
të tjera përbëjnë avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Teknik (Specialiteti dizenjimin e skemave dhe mbajtjes së
statistikave)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për përditësimin e skemave të rrjetit të transmetimit,
(rrjetit kryesor 400-220-110 kV), si dhe të skemave rajonale
ku përfshihet edhe rrjeti 35 kV. Gjithashtu përditëson
vazhdimisht të dhënat statistikore të domosdoshme për
planifikimin dhe analizat e rrjetit, si dhe të kërkuara në nivel
kombëtar dhe ndërkombëtar

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I mesëm profesional, profil elektrik

TË TJERA

Njohja e programeve Vision dhe Autocad
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IV.1.3 SEKTORI I PROJEKTEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Projekteve

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen e punës së sektorit, si dhe
ofron asistencë të kualifikuar teknike dhe koordinon punën
ndërmjet specialistëve që ka në varësi për hartimin e
projekteve të objekteve të sistemit të transmetimit të energjisë
elektrike

PËRVOJA E KËRKUAR E Të ketë eksperiencë pune, të paktën 3 vjeçare, në fushën e
projekteve në sektorin elektroenergjitik.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike/ Inxhinieri Ndërtimi (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Specialiteti Gjeodet)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Kryen të gjitha matjet topografike në terren të nevojshme për
hartimin e projekteve linja dhe nënstacione.

PËRVOJA E KËRKUAR E Të ketë eksperiencë jo me pak se 1 vit në profesionin e
inxhinierit gjeodet.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Gjeodezike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Gjuha angleze në nivel profesional është e detyrueshme

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Specialiteti Gjeolog)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Vlerëson gjeologjinë e terrenit ku do të ndërtohen linjat dhe
nënstacionet.

PËRVOJA E KËRKUAR E Të ketë eksperiencë pune jo me pak se 1 vit profesionin e
inxhinierit gjeologo – gjeoteknik.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Gjeologji – Gjeoteknikë (Master shkencor
ose Diplomë ekuivalente)
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TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional, gjuhë të tjera
avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (specialiteti elektrik)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston shefin e sektorit lidhur me hartimin e projekteve të
linjave dhe nënstacionet si objekt pune studimin dhe
projektimin e linjave TL dhe anës primare të nënstacioneve.

PËRVOJA E KËRKUAR E Të ketë një eksperiencë 2 vjeçare në fushën e projektimit të
linjave te transmetimit dhe nënstacioneve.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional, gjuhë të tjera
përbëjnë avantazh. Licenca profesionale e kërkuar nga
institucionet e veçanta

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (specialiteti konstruktor)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ka si objekt pune studimin dhe projektimin e linjave TL dhe
anës konstruktive e civile të nënstacioneve që bëjnë pjesë në
Sistemin Elektroenergjetik të Transmetimit

PËRVOJA E KËRKUAR E Të ketë një eksperiencë 2 vjeçare në fushën e projektimit të
objekteve civile dhe konstruktive.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Ndërtimi (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional, gjuhë të tjera
përbëjnë avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (specialiteti preventivues)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Llogaritja e kostove te investimeve themelore të kompanisë
dhe ndërtimi i një preventivi në formën e tij sa më racionale
dhe efiçente (sa me afër zbatimit në fakt).
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PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 2 vite punë në zbatimin e drejtpërdrejtë të
punimeve në ndërtime të ndryshme
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinier Ndërtimi/ Inxhinier Elektrik (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze në nivel profesional, gjuhe të tjera
përbëjnë avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Teknik

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përpunimi i vizatimeve te projekteve, shtypja, printimi i
shkresave në mbështetje të Specialistëve dhe Shefit të Sektorit
të projekteve. Sistemon dhe lidh projekt-idetë dhe projektzbatimet e hartuara në Sektorin e Projekteve. Skanon dhe
arkivon në arkivën dixhitale projektet e Arkivës Teknike të
OST

PËRVOJA E KËRKUAR E Të ketë eksperiencë pune minimalisht 1 vjeçare
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I mesëm profesional - profil elektrik/ ndërtim/ mekanik.

TË TJERA

Të ketë njohuri për pajisjet e plotimit dhe skanimit, të përdorë
Auto-Cad dhe Microsoft Office.

TITULLI I POZICIONIT

Teknik Arkive

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ka si objekt pune ruajtjen, mirëmbajtjen dhe vënien në
përdorim për specialistët, të dokumentacionit të arkivës
teknike të OST sh.a., në përputhje me Ligji Nr.9154 datë
06.11.2003 “Për Arkivat”.

PËRVOJA E KËRKUAR E Të ketë eksperiencë pune 1 vjeçare
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

Të ketë arsim të mesëm; më i preferuar është ai Profesional
(elektrik/ ndërtim/ mekanik).

TË TJERA

Të ketë njohuri për pajisjet e plotimit dhe skanimit, të përdorë
Microsoft Office.
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IV.1.4 SEKTORI I SHPRONSIMEVE, RREGJISTRIMI I ASETEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Shpronësimeve, Regjistrimi i Aseteve

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron mbarëvajtjen e punës së sektorit, si dhe ofron asistencë
të kualifikuar juridike/teknike të procedurave të shpronësimit,
lejeve të ndërtimit dhe regjistrimit të pronësive për
implementimin e çdo objekti, në zbatim të legjislacionit
shqiptar. Duhet të jetë i aftë të punojë në skuadër, si edhe të
ndërmarrë dhe zhvillojë iniciativa personale. Koordinon punën
ndërmjet stafit qe ka në varësi dhe raporton tek eprori direkt
mbi ecurinë e realizimit të detyrave në afat dhe me cilësi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 vjeçare në fushën e diplomuar. dhe
njohuri të mira të legjislacionit të shpronësimit, të planifikimit
PUNËS
dhe zhvillimit të territorit dhe regjistrimit të pasurive të
paluajtshme
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Juridik (Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze në nivel profesional, gjuhët
e tjera përbëjnë avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (specialiteti inxhinier ndërtimi)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Garanton plotësimin e të gjithë dokumentacionit përkatës sipas
ligjeve dhe akteve nënligjore për marrjen e lejeve të ndërtimit
për të investimet e OST-se.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 1 vit punë si Inxhinier Ndërtimi.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Ndërtimi (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuhët e tjera përbëjnë
avantazh.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist (specialiteti inxhinier gjeodet)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përpunimi i hartave (topografike, kadastrale) të pronave që
shërbejnë në marrjen e miratimeve të shpronësimit, të lejeve të
ndërtimit dhe regjistrimit të aseteve. Përcakton koordinatat e
shtyllave këndore në terren dhe hartë për ndërtimet e linjave të
reja dhe rikonstruksionet e linjave.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 1 vit punë si Inxhinier Gjeodet.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I larte - Inxhinieri Gjeodezi (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Të ketë njohuri të gjëra në përdorimin e instrumenteve Total
PROFESIONALE
TË Station dhe GPS, Programe kompjuterike ArcGis, Autocad,
dhe programe kompjuterike për përpunimin e të dhënave
KËRKUARA
gjeodezike (TBC Trimble Business Center)
TË TJERA

Duhet të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuhë të tjera
përbëjnë avantazh.

IV.1.5 SEKTORI I MJEDISIT
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Mjedisit

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Garanton lejet dhe marrjen e vendimeve mjedisore. Shefi i
sektorit të mjedisit është personi që përgjigjet direkt për
mbarëvajtjen e punës së sektorit si dhe bashkërendon punën
me Sektorët dhe Drejtoritë e tjera të OST sh.a. në mënyrë që
ndikimet në mjedis nga investimet dhe veprimtaria e OST-së
të jenë në përputhje me legjislacionin përkatës.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë duhet të ketë jo me pak se 3 vite pune në fushën
mjedisore.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Mjedisi /Agronomi ose degë që përfshijnë
Mjedisin (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira te gjuhës angleze, gjuhet e tjera përbejnë
avantazh. Përparësi të jetë i pajisur me certifikata mjedisore,
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Ekspert Mjedisi, Certifikatë Sistemi i Menaxhimit Mjedisor
për standardet ISO 14001.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Mjedisit

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Zbatimi i procedurave mjedisore sipas legjislacionit shqiptar
për çdo projekt, marrja e Vendimeve te VNM Paraprake ose
Deklarata Mjedisore në varësi të madhësisë dhe shtrirjes së
projekteve. Kryerja e të gjitha procedurave për mbajtjen e
standardeve ISO 14001:2015 duke zbatuar Manualin e
Sistemit të Menaxhimit Mjedisor së bashku me procedurat,
regjistrat e sistemit të menaxhimit, formularët e raportimeve
dhe kontrolleve periodike

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencaë jo me pak se 1 vit punë në fushën mjedisore
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë -Inxhinieri Mjedisi /Agronomi ose degë që përfshijnë
Mjedisin (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira në gjuhën angleze, gjuhët e tjera përbëjnë
avantazh. Përparësi të jetë i pajisur me certifikata mjedisore,
Ekspert Mjedisi, Certifikatë Sistemi i Menaxhimit Mjedisor
për standardet ISO 14001.

IV.2 DREJTORIA E SHFRYTËZIMIT, MIRËMBAJTJES SË RRJETIT TË
TRANSMETIMIT
TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë së Shfrytëzimit Mirëmbajtjes së
Rrjetit të Transmetimit

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Drejtoria e Shfrytëzimit dhe Mirëmbajtjes së Rrjetit të
Transmetimit është struktura përgjegjëse për shfrytëzimin dhe
mirëmbajtjen e linjave te transmetimit 400 kV, 220 kV, 150
kV dhe 110 kV, e nënstacioneve lidhës midis tyre dhe e
nënstacioneve pranë burimeve prodhuese të energjisë elektrike
me tension 220 kV e lartë. Po ashtu është përgjegjëse edhe për
sistemet dhe instalimet që lidhen me matjen, mbrojtjen,
izolacionin dhe telekomunikacionin ne rrjetin e transmetimit si
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dhe me ruajtjen e standarteve dhe rregullave për sigurinë në
punë.
PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 5 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar
në fushën/ sektorin elektroenergjitik
PUNËS
I lartë - Inxhinieri elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

ARSIMI I KËRKUAR

AFTËSI TEKNIKE DHE Aftësi të mira të punës në grup dhe të vendimmarrjeve të
PROFESIONALE
TË duhura
KËRKUARA
Njohuri të mira të gjuhës angleze në drejtimin profesional,
gjuhët e tjera përbëjnë avantazh.

TË TJERA

IV.2.1 SEKTORI I NËNSTACIONEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Nënstacioneve

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ofron asistencë të kualifikuar teknike për problemet që dalin
gjatë shfrytëzimit të nënstacioneve 400/220/110 kV të Rrjetit
të transmetimit. Koordinon punën në nivelin teknik ndërmjet
stafit që ka në varësi dhe specialistëve të Njësive Operative dhe
raporton tek eprori direkt mbi ecurinë e punës dhe realizimin e
detyrave në afat dhe me cilësi. Garanton aktivitetin e sektorit
në përputhje me Kodin e Transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë 3 vjeçare në sektorin Energjitik.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë-Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze në aspektin profesional,
gjuhët e e tjera përbëjnë avantazh.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Nënstacioneve

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Specialisti i nënstacioneve asiston, ndihmon dhe garanton që
në një kohë të shpejtë Njësitë Operative të realizojnë punimet
e programuara apo ato në avari.

37

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë 2 vjeçare në sektorit energjitik.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze në aspektin profesional,
gjuhet e tjera përbëjnë avantazh.
IV.2.2 SEKTORI I LINJAVE

TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Linjave

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ofron asistencë të kualifikuar teknike për problemet që dalin
gjatë shfrytëzimit të linjave 400/ 220/ 110 kV të Rrjetit të
transmetimit. Koordinon punën në nivelin teknik ndërmjet
stafit që ka në varësi dhe specialistëve të Njësive Operative dhe
raporton tek eprori direkt mbi ecurinë punës dhe realizimin e
detyrave në afat dhe me cilësi. Ai/ajo garanton aktivitetin e
sektorit në përputhje me Kodin e Transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë 3 vjeçare në sektorin elektroenergjetike
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë- Inxhinieri Elektrike/ Inxhinieri Mekanike (Master
Shkencor ose Diplomë ekuivalente).

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze në aspektin profesional,
gjuhët e tjera përbëjnë avantazh. Njohuri të plota për elementet
e linjave, si dhe njohuri të avarive të mundëshme dhe zgjidhjes
së tyre.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Linjave

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston, ndihmon dhe garanton që në një kohë të shpejtë
Njësitë Operative të realizojnë punimet e programuara apo ato
në avari

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë 2 vjeçare në sektorin elektroenergjetik.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike/ Inxhinieri Mekanike/ Inxhinieri
Ndërtimi (Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)
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TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze në aspektin profesional,
gjuhet e tjera përbëjnë avantazh

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Statistikave në Sektorin e Linjave

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Specialisti i statistikave ka për qëllim të hartojë dhe ndjekë
planin vjetor të remonteve të linjave te rrjetit energjetik si dhe
të evidentojë stakimet në avari apo defektet e ndodhura në
sistem me qëllim krijimin e një baze të dhënash.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë 2 vjeçare në fushën energjitike
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri ose shkencat ekzakte (Master Shkencor
ose Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Aftësi për të përcaktuar objektivat e vendosur dhe zbatim te
PROFESIONALE
TË afateve, aftësi për të planifikuar. Aftësi të mira të koordinimit
të punës në grup.
KËRKUARA
TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze në aspektin profesional,
gjuhët e tjera përbëjnë avantazh

IV.2.3 SEKTORI I IZOLACIONIT DHE MIRËMBAJTJES SË PAJISJEVE PRIMARE
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori SIMPP (Sektori
Mirëmbajtjes të Pajisjeve Primare)

i

Izolacionit

dhe

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Shefi i sektorit SIMPP është personi që përgjigjet direkt për
mbarëvajtjen e punës së sektorit, që konsiston në
diagnostikimin në kohë, remontimin dhe riparimin e pajisjeve
primare në përgjithësi dhe pajisjeve transformuese në veçanti
(auto dhe transformatorëve të fuqisë, etj.) të OST sh.a., me
qëllim parandalimin e defekteve dhe avarive të rënda, që do të
sillnin pasoja në furnizimin me energji të konsumatorëve të
OST sh.a. dhe Sistemit Energjitik në përgjithësi. Ai/ajo
garanton aktivitetin e sektorit në përputhje me Kodin e
Transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vite në fushën energjitike
PUNËS
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ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë-Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze. Njohuri sa më të plota dhe
të thella në përdorimin e pajisjet dhe aparaturat që përdoren në
SIMPP për diagnostikimin e pajisjeve primare.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Laboratori) në Sektori ë Izolacionit dhe
Mirëmbajtjes të Pajisjeve Primare

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Diagnostikimin e pajisjeve primare dhe ndjekjen nëpërmjet
sistemit të grumbullimit të të dhënave (DGA dhe BMT)
analizon dhe monitoron të dhënat që vijnë nga këto sisteme
duke sugjeruar ndërhyrjet e nevojshme.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 2 vite në fushën energjitike.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze. Të ketë njohuri lidhur me
të gjitha karakteristikat dhe të dhënat teknike, për pajisjet
primare të objekteve të OST sh.a., sidomos pajisjet
transformuese (auto dhe transformatorë, etj.). Të ketë njohuri
dhe të jetë i aftë të përdore aparaturat që shërbejnë për, duke
përfshirë edhe pajisjen për detektimin dhe gjetjen e dëmtimeve
në kabllot e fuqisë dhe të tensionit të lartë, etj.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist/Teknik në Sektorin
Mirëmbajtjes të Pajisjeve Primare

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Realizimin e punës për të kryer matjet e përgjithshme,
përfshirë izolacionin, remontimin dhe riparimin e pajisjeve
primare në përgjithësi dhe të pajisjeve transformuese në
veçanti, në bashkëpunim dhe bashkërendim me inxhinierin e
anës primare, për mirëmbajtjen dhe kthimin në gjendje
gatishmërie të pajisjeve primare në shfrytëzim të OST sh.a.

e

Izolacionit

dhe

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 2 vite në fushën energjitike.
PUNËS
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ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (niveli minimal i diplomës Bachelor) ose i mesëm
profesional

TË TJERA

Të ketë njohuritë e nevojshme për elektroteknikën dhe pajisjet
elektrike dhe kryesisht mbi pajisjet primare (mbi funksionin,
përdorimin, ndërtimin e tyre); Të ketë njohuritë e nevojshme
për matjet elektrike dhe aparaturat bazë që shërbejnë për të
kryer këto matje (rrymë, tension, rezistencë izolacion).

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Laboratori) në Sektorin e Izolacionit dhe
Mirëmbajtjes të Pajisjeve Primare

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Kryerjen e analizave plota kimiko-fizike të vajit të
transformatorit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 2 vite në profesion.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (niveli minimal i diplomës Bachelor) ose i mesëm
profesional.

TË TJERA

Njohuri mbi karakteristiket e vajit të transformatorit dhe rolin
e tij thelbësor izolues dhe ftohës në pajisjet primare në
përgjithësi dhe pajisjeve transformuese në veçanti; Njohuri sa
më të plota dhe të thella në përdorimin e pajisjet dhe aparaturat
që përdoren në laboratorin e vajit të SIMPP.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Laboratorit
Transformatorëve)

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Mbikëqyr procesin e analizave të plota kimiko-fizike të vajit të
transformatorit dhe bën interpretimin e rezultateve

të

Analizave

të

Vajit

të

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 2 vite në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Kimike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri sa më të plota dhe të thella në përdorimin e pajisjet dhe
aparaturat që përdoren në laboratorin e vajit të Sektorit të
Izolacionit dhe Mirëmbajtjes të Pajisjeve Primare.
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IV.2.4 SEKTORI I MBROJTJES RELE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Mbrojtjes Rele

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Diagnostikimin në kohë, remontimin dhe riparimin e pajisjeve
sekondare (mbrojtjeve) të OST sh.a., me qëllim ruajtjen e
qëndrueshmërisë se operimit te sistemit. Garanton aktivitetin e
sektorit ne përputhje me Kodin e Transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht
elektroenergjitik
PUNËS

3

vjeçare

në

sistemin

e

ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente).

TË TJERA

Njohuri te mira të gjuhës angleze në aspektin profesional.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Mbrojtjes Rele

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Realizimin e remonteve dhe kontrollin periodik të tarimeve
dhe mbrojtjeve rele për implementimin e skemave sipas
kërkesave të sistemit

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 2 vjet pune në fushën e diplomuar, preferohet në
sektorin e mbrojtjes rele.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri bazë të gjuhës angleze

IV.2.5 SEKTORI I MATJES SË ENERGJISË
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Matjes së Energjisë

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Shefi i sektorit SME është personi përgjegjës direkt për
mbarëvajtjen e punës së sektorit, si dhe ofron asistencë të
kualifikuar teknike për çdo zhvillim dhe ndryshim në rrjetin e
Sistemit të Transmetimit. Koordinon punën ndërmjet stafit që
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ka në varësi dhe raporton tek eprori direkt mbi ecurinë e
realizimit të detyrave në afat dhe me cilësi. Ai/ajo garanton
aktivitetin e sektorit në përputhje me Kodin e Transmetimit.
PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 vjeçare në Sistemin Energjetik
mundësisht në Sektorin e Matjes.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze në aspektin profesional.
Njohuri të mira dhe trajnime mbi sistemet e matjes së energjisë
elektrike

TITULLI I POZICIONIT

Teknik i Sektorit të Matjes së Energjisë

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen në punë të pajisjeve të
sistemit të matjes së energjisë elektrike në Sistemin e
Transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Ekperiencë minimalisht 2 vjeçare në Energjitikë ose në
Kompani të tjera në profile të ngjashme pune
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë-Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri të mira dhe trajnime mbi sistemet elektrike. Aftësi të
PROFESIONALE
TË mira të koordinimit të punës në grup dhe të vendimmarrjeve të
duhura
KËRKUARA
TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (laboratori i matjes) në Sektorin e Matjes së
Energjisë

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

rgjigjet direkt për mbarëvajtjen teknike të pajisjeve etalone të
testimit të matësve të energjisë elektrike si dhe të pajisjeve
matëse të energjisë elektrike

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 2 vjeçare në energjetikë ose kompani
me të njëjtin profil pune.
PUNËS
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ARSIMI I KËRKUAR

Teknik i mesëm profesional

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri të mira teknike në sistemet elektrike. Aftësi të mira të
PROFESIONALE
TË koordinimit të punës në grup.
KËRKUARA

IV.2. 6

SEKTORI I SIGURIMIT TEKNIK

TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Sigurimit Teknik

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron mbarëvajtjen e punës së sektorit, si dhe siguron
zbatimin e standarteve të sigurimit teknik për punën e
personelit dhe pajisjeve brenda normave të pranuara dhe është
përgjegjës për kontrollin dhe zbatimin e rregullores së
Sigurimit Teknik si dhe rregulloreve të brendshme për
mbrojtjen në punë. Garanton aktivitetin e sektorit ne përputhje
me Kodin e Transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 vjeçare në energjetikë si Inxhinier
Elektrik. Njohuri të mira të Rregulloreve të Shfrytëzimit dhe
PUNËS
Sigurimit Teknik.
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Sigurimit Teknik

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston shefin e sektorit për të gjithë problemet që lidhen me
zbatimin e standarteve të sigurimit teknik dhe kontrollon
zbatimin e rregullores së Sigurimit Teknik si dhe rregulloreve
të brendshme për mbrojtjen dhe sigurinë në punë

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 2 vjeçare në fushën energjitike.
Njohuri të Rregulloreve të Shfrytëzimit dhe Sigurimit Teknik.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.
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IV.2.7 SEKTORI I RRJETIT TË NJËSIVE OPERACIONALE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Rrjetit të Njësve Operacionale

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Monitoron dhe koordinon aktivitetin ekonomik dhe
administrativ të Njësive Operative Rajonale, Njësisë së
Mirëmbajtjes së Transmetimit

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë të paktën 3 vjet
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë njohur të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Rrjetit të Njësive Operacionale

DEPARTAMENTI

Rrjetit të Transmetimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ndihmon në koordinimin dhe monitorimin e të gjithë
veprimtarisë administrative dhe ekonomike të Njësive
Operative dhe të Njësisë së Mirëmbajtjes dhe Transmetimit, në
analizimin dhe ndjekjen e proceseve ne vijimësi deri ne
dokumentimin e aktivitetit, ekonomike dhe administrativ.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimale 1 vjeçare në punë.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë njohur të mira të gjuhës angleze.
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V. DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Departamentit të Administrimit

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron koordinimin me qëllim arritjen e efiçencës maksimale
në përmbushjen e detyrave funksionale nga Drejtoria e
Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 7 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë njohur të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Asistent i Drejtorit të Departamentit)

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron mbështetje administrative dhe performon detyrat e
ngarkuara nga Drejtori i Departamentit

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë pune në profesionin për të cilin
është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikimi. Të jetë
diskrete dhe e aftë të ruajë konfidencialitetin. Njohuri shumë
të mira të gjuhës angleze. Të ketë aftësi shumë të mira
kompjuterike.
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V.1 DREJTORIA E BURIMEVE NJËRËZORE
TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përcakton dhe promovon politikat, planet dhe procedurat për
drejtimin dhe zhvillimin e personelit të OST sh.a. Planifikon
dhe zbaton politikat e burimeve njerëzore të cilat janë më të
mirat për kompaninë, përsa i përket marrjes, promovimit,
ndryshimit në punë të punonjësve në OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 5 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

V.1.1 SEKTORI I PERSONELIT
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Personelit

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Paraqet dhe zbaton planet për trajnim dhe zhvillim të cilat
mund të ndihmojnë në përmirësimin profesional dhe
zhvillimin e të gjithë personelit të OST sh.a. në përputhje me
modelin e ri të Kompanisë dhe brenda parashikimeve te kuadrit
ligjor.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Personelit

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjegjës për hedhjen dhe përditësimin e të dhënave në
database-in e shoqërisë në lidhje me burimet njerëzore si dhe
krijimin, plotësimin dhe përditësimin e dokumentacionit të
punonjësit, hartimin e shkresave dhe korrespondencave sipas
detyrave të tij funksionale.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master Shkencor ose diplomë ekuivalente).

TË TJERA

Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist me funksion mjeku i
Personelit

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Mjeku i punës është personi përgjegjës për çështjet e sigurisë
dhe shëndetit në punë si dhe siguron shërbimin mjekësor në
ndërmarrje nëpërmjet kryerjes së ekzaminimeve dhe plotësimit
të dokumentacionit të kërkuar

punës në Sektorin e

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
TË TJERA

Në bazë të kompetencave që i janë dhënë nga ligji nr. 10237
“Për Sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe akteve nënligjore në
zbatim të tij, mjeku i punës do të kryejë të gjitha komunikimet
e nevojshme me institucionet shëndetësore apo institucionet që
përcakton ligji.
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V.1.2 SEKTORI I KARRIERËS DHE ZHVILLIMIT
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Karrierës dhe Zhvillimit

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Koordinon, vlerëson dhe zhvillon kapacitetet njerëzore si
mekanizëm i rëndësishëm dhe strategjik që ndihmon në
krijimin e një përparësie të qëndrueshme dhe konkurruese të
OST sh.a. vlerëson kapacitetet profesionale dhe harton plane
trajnimi për zhvillimin e kapaciteteve profesionale si
mekanizëm i përshtatshmërisë së punonjësit me detyrat
funksionale dhe në përputhje me prioritetet e Kompanisë dhe
kuadrit ligjor

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master Shkencor ose diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze dhe kompjuterike.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Karrierës dhe Zhvillimit

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ndihmon ne koordinimin dhe implementimin në mënyrë
periodike ne punën e këtij sektori. Specialisti asiston
përgatitjen e zbatimit të procedurave të vlerësimit dhe
zhvillimit të kapaciteteve njerëzore si mekanizëm i
rëndësishëm dhe strategjik që ndihmon në krijimin e një
përparësie të qëndrueshme dhe konkurruese të OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master Shkencor ose diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze dhe kompjuterike.
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V.1.3 SEKTORI I PAGAVE DHE SHPËRBLIMEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Pagave dhe Shpërblimeve

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Mbikëqyr punën e sektorit, azhurnon dokumentacionin duku u
siguruar që të gjithë proceset të zhvillohen në mënyrën e kohën
e duhur, për të pasur një administrim sa më efiçent të pagave
të personelit. Kryen planifikimin e punës, vlerësimin dhe
vendos prioritete për optimizimin e punës së sektorit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 (tre) vjet në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master Shkencor ose diplomë ekuivalente).

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze dhe kompjuterike.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Pagave dhe Shpërblimeve

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron informacionin në lidhje me prezencën në punë të
punonjësve. Plotëson dhe administron në kohë të gjitha
kërkesat e punonjësve të OST sh.a.
në lidhje
me
dokumentacionin e pagave. Monitoron në vazhdimësi dhe
përpunon më mënyrë analitike pagesat për konsumin e
telefonisë celulare për një administrim sa më efiçent të këtij
procesi. Plotëson dhe administron në kohë të gjitha kërkesat e
nevojat e punonjësve të OST sh.a.
në lidhje me
dokumentacionin e telefonisë celulare.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze.
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V.2 DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjegjës për përcaktimin dhe promovimin e politikave,
planeve dhe procedurave për mirë administrimin,
mirëmbajtjen e godinës, automjeteve, pajisjeve, ruajtjes së
dokumentacionit dhe sigurisë së objekteve të OST sh.a.
Siguron mbështetjen e veprimtarisë së institucionit duke vënë
në dispozicion, personelin, bazën e nevojshme materiale –
teknike dhe automjetet e OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 5 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë njohuri të gjuhës angleze.

V.2.1 SEKTORI I SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Siguron mbështetjen e veprimtarisë së punonjësve të shoqërisë
me anë të shërbimeve dhe mjeteve të vëna në dispozicion për
realizimin e detyrave të tyre funksionale. Ndjek dhe kontrollon
mirë administrimin dhe mirëmbajtjen e godinës, automjeteve,
pajisjeve, aparaturave, në inventar të OST sh.a

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë njohuri të mira në programet kompjuterike (Word,
Excel etj.)
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgatit, ndjek, monitoron dhe zbaton të gjithë procedurën në
lidhje me veprimtarinë e drejtuesve të automjeteve, gjendjen e
bazës materiale, karburantit, mirë- funksionimin e telefonisë
fikse si dhe për mirë administrimin e godinës qendrore

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (niveli minimal i Diplomë Bachelor).

TITULLI I POZICIONIT

Shofer në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Drejtuesi i automjetit zbaton të gjithë procedurën që lidhet me
Rregulloren mbi funksionimin dhe përdorimin e automjeteve
të OST sh.a. Mirëmban dhe administron automjetin që ka në
përdorim, pronë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 5 vjet në profesion
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I mesëm, Leje Drejtimi Kategoria B/C/D.

TITULLI I POZICIONIT

Teknik i Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Tekniku mirëmban dhe administron të gjitha pajisjet e zyrave
dhe mobilieve pronë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesion.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I mesëm - i përgjithshëm/profesional.
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TITULLI I POZICIONIT

Sanitare (Punonjës Shërbimi) i Sektorit të Shërbimeve të
Përgjithshme

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Punonjësi i shërbimit kujdeset, mirëmban dhe shërben në
Sallën e Mbledhjeve, Sallën e Konferencave dhe Zyrën e
Administratorit për takime pune të vazhdueshme

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesion
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

Arsim i mesëm i ulët.

V.2.2 SEKTORI I PROTOKOLL ARKIVËS
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Protokoll/Arkivë

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Ka për qëllim mbarëvajtjen dhe efikasitetin e punës sipas
çështjeve që adresohen për Sektorin e Protokoll – Arshivës.
Koordinon punën e Protokoll – Arshivës dhe raporton tek
Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse mbi ecurinë e punës për
realizimin e detyrave dhe vënien në dispozicion të gjithë
dokumentacionin e nevojshëm administrative në përputhje me
modelin e ri të Kompanisë dhe brenda parashikimeve të kuadrit
ligjor

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet në profesion.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mirë të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist Protokoll/Arkivë

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Bashkëpunon në mënyrë periodike me të gjitha Strukturat e
OST sh.a. për nxjerrjen/përpunimin dhe vënien në dispozicion
të gjithë dokumentacionit të nevojshëm administrativ që ka
lidhje me Arkivën e OST sh.a. Mban komunikim të
vazhdueshëm me Shefin e Sektorit me qëllim zbatimin e punës
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në mënyrë sa më korrekte dhe brenda parashikimeve të kuadrit
ligjor.
PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesion.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist/Protokolli

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Specialisti i Protokollit është përgjegjës për protokollimin e
shkresave dhe korrespondencës në hyrje, shpërndarjen,
përpunimin, skanimin dhe hedhjen e tyre në sistemin
elektronik OmniDocs.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesionin për të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

V.2.3 SEKTORI I SIGURISË SË AKTIVITETIT DHE ASETEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Sigurisë së Aktivitetit dhe Aseteve

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Planifikon/ organizon/ siguron dhe mbikëqyr zbatimin e
politikave të Sigurisë, mbikëqyr zbatimin e programit të
miratuar, në fushën e Sigurisë. Bashkërendon me strukturat e
tjera të Shoqërisë, me agjencitë e specializuara të zbatimit të
ligjit, me synim parandalimin e akteve kriminale dhe në rastet
e ngjarjeve kriminale ndaj aktiviteteve, aseteve dhe personelit
të shoqërisë.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 20 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
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ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Akademia e Policisë/ Akademia e Sigurisë (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë përfunduar trajnime profesionale në fushën që lidhen
me sigurinë. Të mos jetë ndëshkuar me mase disiplinore
“përjashtim nga organet ligj zbatuese të shtetit“.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Sigurisë së Aktivitetit dhe Aseteve

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Specialisti i Sektorit të Sigurisë së aktivitetit dhe aseteve kryen
detyrat e ngarkuara nga Shefi i Sektorit me cilësi dhe brenda
afatit për ndjekjen e zbatimit të politikave dhe programit të
miratuar në fushën e Sigurisë

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 10 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Akademia e Policisë/ Akademia e Sigurisë (Master
profesional ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë përfunduar trajnime profesionale në fushën që lidhen
me sigurinë. Të mos jetë ndëshkuar me masë disiplinore
“përjashtim nga organet ligj zbatuese të shtetit“.

TITULLI I POZICIONIT

Recepsionist i Sektorit të Sigurisë së Aktivitetit dhe Aseteve

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Recepsionisti në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse,
komunikon, pret dhe orienton “Vizitor” të ndryshëm që vinë
për takime pune në ambientet e brendshme të Operatorit të
Sistemit të Transmetimit duke zbatuar rregullat e përcaktuara
në Rregulloren e Administrimit të ambienteve të OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në profesion
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I mesëm - i përgjithshëm/profesional
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V.2.4 SEKTORI I HIDROMETEOROLOGJISË
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Hidrometeorologjisë

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Mbikëqyr administrimin, përpunimin dhe shpërndarjen e të
dhënave të motit për Rajonin dhe Shqipërinë si
domosdoshmëri për arritjen e objektivave të OST sh.a.
Paralajmërimi në kohë i ndryshimeve klimaterike ndihmon në
marrjen e masave të nevojshme për mospasjen e problemeve
në Rrjetin e Transmetimit të OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet eksperiencë në fushën e meteorologjisë (të
dhënat e motit)
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë njohuri shumë të mira të sistemeve që merren me
parashikimin e motit. Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Hidrometeorologjisë

DEPARTAMENTI

Administrimit

QËLLIMI I POZICIONIT

Përpunimi dhe shpërndarja e të dhënave të motit për Rajonin
dhe Shqipërinë si domosdoshmëri për arritjen e objektivave të
OST sh.a. Monitorimi dhe analizimi i ndryshimeve klimaterike
të niveleve “Alert”/Mbi nivelet Normale

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në fushën e meteorologjisë (të
dhënat e motit).
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Të ketë njohuri shumë të mira të sistemeve që merren me
parashikimin e motit. Njohuri të mira të gjuhës angleze.
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VI.

DREJTORIA E PROJEKTEVE TE HUAJA

TITULLI I POZICIONIT

Drejtori i Drejtorisë së Projekteve të Huaja

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Garanton implementimin optimal të projekteve të zhvillimit të
rrjetit, të financuara nga komuniteti i donatorëve të huaj. Ndjek
dhe zbaton legjislacionin përkatës për përmbushjen dhe
implementimin e projektit të huaj që në fazat e para të
financimit, e deri në përfundimin dhe marrjen në dorëzim të
veprës

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 5 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Inxhinieri (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Gjuhë e huaj anglisht - të tjera të vlerësueshme.

VI.1 SEKTORI I PROJEKTEVE PIU
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit Projekteve PIU

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Ndjek projektet me financim të huaj që nga procedurat e
marrëveshjes së kredisë, hartimin e dokumenteve të tenderit,
procesin e tenderimit për përzgjedhjen e kontraktorit apo
konsulencës, menaxhimin implementimin të projektit deri në
finalizimin dhe dorëzimin e tij dhe marrjen në shfrytëzim nga
strukturat përkatëse

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vjet në profesionin për të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Gjuhë e huaj anglisht - të tjera të vlerësueshme
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist Jurist në Sektorin e Projekteve PIU

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Vlerëson aspektin ligjor të të gjithë projekteve me financim të
huaj të cilat paraqesin rëndësi për zhvillimin e mëtejshëm të
sistemit të transmetimit në Shqipëri dhe më gjerë në rajon.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit në çështje prokurimi, hartim kontratash dhe
trajtim të çështjeve të karakterit juridik në implementim
PUNËS
projektesh. Preferohet eksperiencë në projekte të financuara
nga Institucione Financiare Ndërkombëtare (Banka Botërore,
IDA, IBRD, KfW, EBRD).
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Juridik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist (Financier / Sektori i Implementimit të
Projekteve PIU dhe SPRE)

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Mban dhe ndjek procedurat në lidhje me çështjet financiare
duke u bazuar në marrëveshjen e kredisë me Kreditorët ose
Donatorët duke respektuar afatet dhe kushtet e përcaktuara.
Ndjek regjistrimet financiare dhe mirëmban të gjithë
dokumentacionin me karakter financiar që ka lidhje me
projektet e huaja.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 në profesionin për të cilin është diplomuar, ose
në projekte të financuara nga Institucione Financiare
PUNËS
Ndërkombëtare (Bankës Botërore, IDA, IBRD, KfW, EBRD)
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente).

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Implementimit të Projekteve (SPIU)
me funksion Koordinator Projekti

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston menaxherin e projektit me koordinimin e burimeve,
pajisjeve, takimeve dhe informacioneve përkatëse, ndihmon
ekipet e projektimit dhe atyre të mirëmbajtjes të menaxhojnë
burimet dhe informacionet si dhe të ndihmon në caktimin dhe
planifikimin e takimeve dhe aktiviteteve të projektit. Qëllimi
kryesor i punës është organizimi i projektit me qëllim
përfundimin në kohë dhe brenda buxhetit të caktuar në
kontratën përkatëse.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë si Inxhinier në sektorin
elektroenergjitik ose në implementim/zbatim të projekteve të
PUNËS
ngjashme
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Implementimit të Projekteve (SPIU)
me funksion ndjekës i punimeve civile për kontratat në
implementim

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Kontrollin dhe zbatimin në kohë të punimeve, me efektivitet
dhe cilësi duke bashkëvepruar ngushtë me stafin e sektorit të
projekteve të huaja sipas FIDIC të financuar nga “KfW Bank”.

PËRVOJA E KËRKUAR E Mbi 1 vit punë në implementim projektesh me karakter civil,
si dhe projekte të financuara nga Donatorë dhe Kreditorët e
PUNËS
huaj.
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Ndërtimi (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist me funksion arshivimin, ruajtjen, mirëmbajtjen
dhe përditësimin e dokumentacionit teknik, ekonomik dhe
ligjor

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për mirë administrimin e gjithë dokumentacionit të
projekteve, duke pasur si qëllim ruajtjen dhe mirëmbajtjen e
tyre, inventarizimin dhe organizimin e tyre në ambientin e
caktuar për arkivimin e tyre, protokollimin dhe shpërndarjen e
korrespondencave përkatëse.

PËRVOJA E KËRKUAR E Të paktën 1 vit eksperiencë në lidhje me administrimin dhe
arshivimin e dokumentacionit.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

VI.2 SEKTORI I PROJEKTIT RIMËKËMBJA ENERGJITIKE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Projektit Rimëkëmbja Energjitike

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Ndjek projektet e financuara nga IBRD/Banka Botërore, është
përgjegjës për mbarëvajtjen dhe finalizimin e projektit sipas
termave të referencës të përcaktuara në kontratë.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet në fushën e hartimit, supervizimit dhe
menaxhimit të projekteve inxhinierike
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist Prokurimi/ Sektori SPRE

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Asiston në procedurat për prokurimin e mallrave, punimeve
dhe shërbimeve sipas Marrëveshjes së Huasë për “Projektin e
Rimëkëmbjes së Sektorit të Energjisë Elektrike” dhe
Udhëzimeve të zbatueshme të Bankës Botërore për Prokurimet
dhe Konsulencën (të njohur kolektivisht si "Udhëzime").
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PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit në prokurime, ndjekje projektesh, hartim
dhe administrim kontratash.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Ekonomik/ Juridik/Inxhinieri Elektrike (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Përdorim shumë mirë
i MS Office.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist PIU/SPRE

DREJTORIA

Projekteve të Huaja

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për kualitetin e mallrave dhe punimeve të
Komponentit nr. 3 për Projektin “Rimëkëmbja e Energjisë”.
Ndjek kryerjen e testimeve për punimet e ndërtim-montimit
gjatë fazës së punimeve. Ndjek ecurinë e punimeve në terren
duke siguruar që punimet elektrike të kryhen sipas kushteve
teknike.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit në zbatim dhe implementim projektesh
teknike në sektorin elektroenergjitik, ose në implementim të
PUNËS
projekte të financuara nga Institucione Financiare
Ndërkombëtare (Bankës Botërore, IDA, IBRD, KfW, IBRD)
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë–Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze

61

VII. DREJTORIA E PROKURIMEVE
TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve

DREJTORIA

Prokurimeve

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për menaxhimin e punës dhe burimeve
njerëzore brenda Drejtorisë, për realizimin e objektivave të
vendosura, aktiviteteve programore, urdhrave dhe udhëzimeve
të ndryshme. Ka përgjegjësinë për të mbikëqyrur realizimin e
prokurimeve me fondet e kompanisë, të vëna në dispozicion
për procedurat e prokurimit të mallrave, punëve dhe
shërbimeve, nëpërmjet procedurave të përcaktuara në Ligjin e
Prokurimit Publik për të garantuar kërkesat e shoqërisë në
kohë dhe me shpenzime minimale.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 5 vite eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar nga të cilat 3 vite në fushën e prokurimeve.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë–Juridik/Ekonomik/Inxhinieri
Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze

Elektrike

(Master

VII.1 SEKTORI I PROKURIMEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi Sektorit të Prokurimeve

DREJTORIA

Prokurimeve

QËLLIMI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Prokurimeve është përgjegjës për të siguruar
zhvillimin e procedurave të prokurimit sipas legjislacionit të
prokurimit publik në fuqi, nëpërmjet Sistemit të Prokurimit
Elektronik. Hartimi i kontratave midis autoritetit kontraktor
dhe operatorëve ekonomike të shpallur fitues nga procedurat e
prokurimit publik.

PËRVOJA E KËRKUAR E Mbi 3 vite eksperiencë në pozicionin për të cilin është
diplomuar nga të cilat 1(një) vit në fushën e prokurimeve
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë–Juridik/Ekonomik/Inxhinieri
Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

elektrike

(Master
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TË TJERA

Njohuri të mira të legjislacionit të prokurimit publik si dhe të
sistemit të prokurimit on-line.

TITULLI I POZICIONIT

Specialisti i Sektorit të Prokurimeve

DREJTORIA

Prokurimeve

QËLLIMI I POZICIONIT

Specialisti i Sektorit të Prokurimeve është përgjegjës për
kryerjen e procedurave të prokurimit mbi bazën e Ligjin Nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar
dhe akteve nënligjore në fuqi

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit eksperiencë në pozicionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Juridik/Ekonomik/Inxhinieri elektrike (Master
Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të legjislacionit të prokurimit publik si dhe të
sistemit të prokurimit elektronik.

VII.2 SEKTORI I KONTRATAVE, ANKANDEVE DHE BLERJEVE TË VOGLA

TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Kontratave, Ankandeve dhe Blerjeve të
Vogla

DREJTORIA

Prokurimeve

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për mbikëqyrjen dhe evidentimin e ecurisë së
kontratave nga momenti i lidhjes deri në përfundimin e tyre,
zhvillim i procedurave të ankandeve sipas legjislacionit të
ankandeve publike në fuqi si dhe përgatitjen e miratimeve të
kërkesave të procedurave të blerjeve me vlerë të vogël për
njësitë vartëse të OST sh.a

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 3 vite eksperiencë në pozicionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Juridik/ Ekonomik/ Inxhinieri elektrike ose Ndërtim
(Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Aftësi të mira të koordinimit të punës në grup dhe të
vendimmarrjeve të duhura
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TITULLI I POZICIONIT

Specialisti i Sektorit të Kontratave, Ankandeve dhe
Blerjeve të Vogla

DREJTORIA

Prokurimeve

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për kryerjen e procedurave të ankandeve në bazë të
legjislacionit në fuqi, ndjekjen e ecurisë së kontratave të
lidhura si rezultat i procedurave të prokurimit ose ankandeve
në OST sh.a. si dhe te procedurave të prokurimit me vlerë të
vogël nga njësitë vartëse të OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo me pak se 1 vit eksperiencë në pozicionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Juridik/Inxhinieri elektrike ose Ndërtimi (Master
Shkencor ose Diplomë ekuivalente)
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VIII. DREJTORIA E SHËRBIMIVE TË TREGUT(DSHT)

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë të Shërbimeve të Tregut

DREJTORIA

Shërbimeve të Tregut

QËLLIMI I POZICIONIT

Të siguroj mbarëvajtjen e punës me qëllim operimin normal të
Sistemit
Elektroenergjetik
nëpërmjet
prokurimit,
disponibilitetit të shërbimeve ndihmëse, propozimin e
produkteve të reja të shërbimeve ndihmëse, energjisë
balancuese, dhe energjisë për mbulimin e humbjeve në rrjet.
Të evidentimit të disbalancave dhe menaxhimin kontraktual e
financiar të tyre me palët përgjegjëse për disbalancat dhe me
furnizuesit përkatës të shërbimeve ndihmëse.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 5 vite eksperiencë në sektorin energjitik
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

VIII.1 SEKTORI I TREGUT BALANCUES
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Tregut Balancues

DREJTORIA

Shërbimeve të Tregut

QËLLIMI I POZICIONIT

Garanton administrimin e procesit të balancimit, të
pjesëmarrësve në Tregun Balancues të Energjisë nëpërmjet
mekanizmave më efikas për optimizimin këtij tregu.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vite eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike (Master Shkencor ose diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist me profil Inxhinierik në sektorin e Tregut
Balancues

DREJTORIA

Shërbimeve të Tregut

QËLLIMI I POZICIONIT

Qëllimi dhe rëndësia e pozicionit Specialist me profil Inxhinier
në sektorin e “Tregut Balancues” është evidentimi për çdo palë
apo grup përgjegjës për balancim i energjisë së transmetuar,
disbalancave për çdo Palë apo Grup Përgjegjës për balancim, i
energjisë së aktivizuar nga Ofruesi i Shërbimit të Balancimit,
përgatitja e proformave paraprake përkatëse, evidentimi i
transaksioneve tregtare të brendshme dhe ndërkufitare,
publikimet në faqen zyrtare të OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR
TË TJERA

I lartë - Master Shkencor ose diplomë ekuivalente në Inxhinieri
Elektrike ose të ngjashme.
Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i menaxhimit financiar në Sektorin e Tregut
Balancues

DREJTORIA

Shërbimeve të Tregut

QËLLIMI I POZICIONIT

Qëllimi dhe rëndësia e pozicionit Specialist i menaxhimit
financiar në Sektorin e Tregut Balancues është Menaxhimi
financiar i Faturimeve për Energjinë e Transmetuar, i
Disbalancave për çdo Palë apo Grup Përgjegjës për Balancim,
dhe i Energjisë së Aktivizuar nga Ofruesi i Shërbimit të
Balancimit, përgatitja e Faturave Tatimore si dhe rakordimet
përkatëse me Drejtorinë Ekonomike të OST-së, përgatitja e
shkresës së “Miratimit të Pagesës”, përgatitja e “Marrëveshjes
së Netimit”.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë– Ekonomik (Master Shkencor ose diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.
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VIII.2 SEKTORI I OPERACIONEVE BALANCUESE DHE NDËRKUFITARE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Operacioneve Balancuese dhe
Ndërkufitare

DREJTORIA

Shërbimeve të Tregut

QËLLIMI I POZICIONIT

Garanton mbarëvajtjen e punës së sektorit, si dhe ofron
mbështetjen e tij në zgjidhjen e problematikave në realizimin
e programit të shkëmbimit dhe sigurimin e energjisë elektrike
për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit si shërbimet
e balancimit dhe ato ndihmëse të cilat përdoren për mbajtjen e
balancës energjetike të sistemit. Koordinon punën ndërmjet
stafit që ka në varësi dhe raporton tek eprori direkt mbi ecurinë
e realizimit të detyrave në afat dhe me cilësi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet eksperiencë në profesionin në të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR
TË TJERA

TITULLI I POZICIONIT
DREJTORIA
QËLLIMI I POZICIONIT

I lartë- Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)
Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Specialist (Operator) i Sektorit
Balancuese dhe Ndërkufitare
Shërbimeve të Tregut

të

Operacioneve

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen e punës për realizimin e
programit të shkëmbimit i cili përdoret për mbajtjen e balancës
energjetike të sistemit, si dhe bën llogaritjen e energjisë së
shkëmbyer në kufi për të gjitha linjat e intekonjuksionit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin në të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike/Elektronike/Informatike (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente).

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.
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TITULLI I POZICIONIT
DREJTORIA
QËLLIMI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Operacioneve Balancuese dhe
Ndërkufitare
Shërbimeve të Tregut
Kryerja e procedurave që sigurojnë operimin normal të
Sistemit Elektroenergjetik nëpërmjet prokurimit të shërbimeve
ndihmëse, energjisë balancuese, energjisë për mbulimin e
humbjeve në rrjet si dhe procedurat e alokimit të kapaciteteve
në interkoneksion.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Ekonomik, Inxhinieri (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

VIII.3 SEKTORI I MATJES TREGTARE

TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Matjes Tregtare

DREJTORIA

Shërbimeve të Tregut

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt për mbarëvajtjen e punës së sektorit, si dhe
ofron asistencë të kualifikuar teknike për çdo zhvillim dhe
ndryshim në rrjetin e Sistemit të Transmetimit. Koordinon
punën ndërmjet stafit që ka në varësi dhe raporton tek eprori
direkt mbi ecurinë e realizimit të detyrave në afat dhe me cilësi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 3 vjeçare në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Operimit të Qendrës në Sektorin e Matjes
Tregtare
Shërbimeve të Tregut

DREJTORIA
QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet direkt me mbarëvajtjen e vijueshmërisë së punës për
përpunimin e të dhënave pranë Qendrës kryesore të
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monitorimit të SMT. Raporton tek eprori direkt mbi ecurinë e
realizimit të detyrave në afat dhe me cilësi.
PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë minimalisht 1 vjeçare në profesionin për të cilin
është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektrike (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.
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IX.

DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

TITULLI I POZICIONIT

Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve të Teknologjisë së
Informacionit

DREJTORIA

Shërbimeve TI

QËLLIMI I POZICIONIT

Drejton dhe organizon, planifikon, kontrollon dhe vlerëson
operacionet e sistemeve të informacionit dhe përpunimit
elektronik të të dhënave, aktivitetin dhe veprimtarinë në
Drejtorinë e Shërbimeve TI. Organizon dhe ndjek zbatimin
komfor standarteve të T.I.K. si dhe standarteve të organizatave
ndërkombëtare ku OST sh.a. është pjesë.

PËRVOJA E KËRKUAR E Minimumi 5 vite eksperiencë në arsimin e kërkuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë - Inxhinieri Elektronikë / Informatikë (Master shkencor
ose Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Aftësi shumë të mira menaxheriale dhe drejtuese. Njohuri
PROFESIONALE
TË shumë të mira të sistemeve informatike.
KËRKUARA
TË TJERA

Certifikata administrim database, gjuhë programimi, sisteme
operimi apo ose trajnime në fushën e menaxhimit apo
administrimit të sistemeve TI rrjeti përbëjnë avantazh. Njohuri
shume të mira të gjuhës angleze.

IX.1 SEKTORI I ADMINISTRIMIT TW RRJETIT DHE SISTEMEVE TI
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Administrimit të Rrjetit dhe Sistemeve
TI

DREJTORIA

Shërbimeve TI

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për menaxhimin me efektivitet të burimeve
Hardware dhe Programe kompjuterike, ku realizon instalimin
dhe konfigurimin e platformave TI, mirëmbajtjen e sistemeve
dhe pajisjeve TI si dhe pajisjeve të tjera të cilat lidhen me to.
Përgjigjet për instalimin, konfigurimin e pajisjeve të cilat
vendosen në data center si dhe sistemeve të cilat përdoren prej
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tyre. Përgjigjet për konfigurimin dhe menaxhimin e pajisjeve
aktive në rrjet të tilla si: router, switch, firewall apo pajisje
access point. Përgjigjet për të gjitha pajisjet informatike
periferike, të cilat janë në përdorim prej stafit të OST sh.a.
Promovon inovacionin ne sektorin që menaxhon.
PËRVOJA E KËRKUAR E Minimumi 3 vite eksperiencë në fushën e shërbimeve TI
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I Lartë-Inxhinieri Elektronike ose Informatikë (Master
shkencor ose diplomë ekuivalente).

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri shumë të mira të sistemeve të operimit si dhe
PROFESIONALE
TË administrimit të rrjetit.
KËRKUARA
TË TJERA

Certifikata për sisteme operimi dhe administrim rrjeti përbëjnë
avantazh. Njohuri të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Administrimit të Rrjetit dhe
Sistemeve TI

DREJTORIA

Shërbimeve TI

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit
informatikë si dhe sistemeve të ndryshme programe
kompjuterike dhe hardware. Kryen instalimin dhe
konfigurimin e sistemeve operative, serverëve, storage si dhe
pajisjeve. Monitoron punët e kryera nga palete e treta duke
vlerësuar dhe realizuar zgjidhjen e problemeve teknike.
Analizon kërkesat e ardhura nga shefi i sektorit dhe realizon
zgjidhjen e tyre duke raportuar në mënyrë periodike tek shefi
i sektorit të administrimit të rrjetit dhe platformave TI.

PËRVOJA E KËRKUAR E Minimumi 1 vit eksperiencë në fushën e shërbimeve TI. Aftësi
shumë të mira komunikuese. Njohuri të sistemeve të operimit
PUNËS
si dhe administrimit të rrjeteve kompjuterike
I Lartë - Inxhinieri elektronike ose Informatikë (Master
ARSIMI I KËRKUAR
shkencor ose diplomë ekuivalente).
AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri të mira të sistemeve të operimit dhe administrimit të
PROFESIONALE
TË rrjetit
KËRKUARA
TË TJERA

Certifikata apo trajnime për sisteme operimi dhe administrim
rrjeti përbëjnë avantazh. Njohuri të gjuhës angleze.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist (DGA BMT) në Sektorin e Administrimit të
Rrjetit dhe Sistemeve TI

DREJTORIA

Shërbimeve TI

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për menaxhimin, mbikëqyrjen dhe mirëmbajtjen e
sistemit të grumbullimit të të dhënave (DGA dhe BMT).

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 2 (dy) vite në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

Elektronikë, Informatikë (Master shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze. Njohuri sa më të plota dhe
të thella për sistemet e monitorimit on-line të pajisjeve primare
të OST sh.a.

IX.2 SEKTORI I ADMINISTRIMIT TË APLIKACIONEVE
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Administrimit të Aplikacioneve

DREJTORIA

Shërbimeve TI

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për menaxhimin me efektivitet të platformave TI,
sistemeve, baza të të dhënave, aplikimeve dhe programe
kompjuterike. Propozon aplikime, module, funksionalitete,
zhvillime për sisteme të reja për të lehtësuar punën e stafit të
OST sh.a. Promovon ide dhe sisteme inovative për zhvillimin
dhe integrimin e Sistemeve të reja Informatike në OST.

PËRVOJA E KËRKUAR E Minimumi 3 vjet eksperiencë në fushën e shërbimeve TI,
preferohet në programim apo administrim programe
PUNËS
kompjuterike. Njohuri në administrimin e bazave të të
dhënave, sistemeve, dhe platformave te ndryshme.
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Elektronikë, Informatikë ose Informatikë Ekonomike
(Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri të mira të bazave të të dhënave, sisteme operimi dhe
PROFESIONALE
TË platforma të ndryshme
KËRKUARA
TË TJERA

Aftësi shumë të mira komunikuese dhe menaxhuese. Trajnime
dhe Certifikime të ndryshme në fushën e Teknologjisë së
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Informacionit përbëjnë avantazh. Eksperienca pune në Njohuri
të gjuhës angleze. Eksperienca e preferuar 5 vite në fushën e
shërbimeve TI.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Administrimit të Aplikacioneve

DREJTORIA

Shërbimeve TI

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e aplikimeve të
brendshëm dhe të jashtëm programe kompjuterike. Kryen
instalimin dhe konfigurimin e aplikacioneve programe
kompjuterike. Monitoron punët e kryera nga palete e treta duke
vlerësuar zgjidhjen e problemeve teknike. Analizon kërkesat e
ardhura nga shefi i sektorit dhe zgjidh problemet teknike.
Raporton në mënyrë periodike tek shefi i sektorit të
Administrimit Aplikacioneve.

PËRVOJA E KËRKUAR E Minimumi 1 vit eksperiencë në fushën e shërbimeve TI.
Njohuri të sistemeve operimit, bazave të të dhënave dhe
PUNËS
platformave të ndryshme.
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Elektronikë/ Informatikë / Informatikë Ekonomike
(Master shkencor/ Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri të mira të bazave të të dhënave dhe aftësi programuese
PROFESIONALE
TË
KËRKUARA
TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Specialist Informatike i Sektorit të Administrimit të
Aplikacioneve

DREJTORIA

Shërbimeve TI

QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve dhe
aplikimeve të instaluara në Platformën e Matjes së Energjisë.
Monitoron infrastrukturën e komunikimit midis matësve të
energjisë të instaluara në pikat e matjes dhe datacenter-it .
Raporton në mënyrë periodike tek shefi i Sektorit të
Administrimit Aplikacioneve.
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PËRVOJA E KËRKUAR E Minimumi 2 vit eksperiencë në fushën e shërbimeve TI.
Njohuri të sistemeve operimit, bazave të të dhënave dhe
PUNËS
platformave të ndryshme
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Elektronikë/ Informatikë (Master shkencor ose
Diplomë ekuivalente).

AFTËSI TEKNIKE DHE Njohuri të mira të bazave të të dhënave
PROFESIONALE
TË
KËRKUARA
TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze
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X.

DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË TELEKOMUNIKACIONIT

TITULLI I POZICIONIT

Drejtor i Drejtorisë të Shërbimeve të Telekomunikacionit

DREJTORIA

Shërbimeve të Telekomunikacionit

QËLLIMI I POZICIONIT

Koordinon, konfiguron, drejton, dhe supervizon instalimin,
operimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e sistemit të
telekomunikacionit dhe rrjetit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 7 vjet eksperiencë menaxherie në profesionin për
të cilin është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Inxhiner Elektronik dega Telekomunikacion (Master
shkencor Teknologji Informacioni)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze

X.1 SEKTORI I OPERIMIT DHE MIRËMBAJTJES TË RRJETIT
TELEKOMUNIKACIONIT
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Operimit dhe Mirëmbajtjes së Rrjetit të
Telekomunikacionit

DREJTORIA

Shërbimeve të Telekomunikacionit

QËLLIMI I POZICIONIT

Menaxhimi, mirëmbajtja dhe zhvillimi i rrjetit të
telekomunikacionit të OST sh.a dhe të gjithë elementëve të tij.
Garanton aktivitetin e sektorit në përputhje me Kodin e
Transmetimit.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë pune minimalisht 3 vjeçare në profesionin e
diplomuar mundësisht në profilin e telekomunikacionit në
PUNËS
sisteme elektroenergjitike.
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë Inxhinieri Elektronike-Telekomunikacioni (Master
shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira për OPGW, DPLC, Power Utility Digital
Multiplexers, DWDM, Rrjete telefonike. Njohuri të mira të
gjuhës angleze në aspektin profesional
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Operimit dhe Mirëmbajtjes së
Rrjetit të Telekomunikacionit

DREJTORIA

Shërbimeve të Telekomunikacionit

QËLLIMI I POZICIONIT

Mirëmban dhe zhvillon rrjetin e telekomunikacionit të OST
sh.a. dhe të gjithë elementëve të tij, si Rrjeti me fibra optike
OPGW, DPLC, Power Utility Digital Multiplexer, DWDM,
SHAM, Rrjeti telefonik i sistemit energjitik, Telembrojtje,
Telematje, Electronic Highway, Matjes së linjave të
interkonjeksionit, sistemet e ushqimit 48 VDC etj.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë pune minimalisht 2 vjeçare në profilin e
telekomunikacionit në sisteme energjitike.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Inxhinieri Elektronike dega Telekomunikacion (Master
shkencor ose Diplomë Ekuivalente).

TË TJERA

Të ketë njohuri për: OPGW, DPLC, Power Utility Digital
Multiplexers, DWDM, Sistem SHAM, Rrjete telefonike.
Njohuri të gjuhës angleze

TITULLI I POZICIONIT

Teknik i Sektorit të Operimit dhe Mirëmbajtjes së Rrjetit
të Telekomunikacionit

DREJTORIA

Shërbimeve të Telekomunikacionit

QËLLIMI I POZICIONIT

Mirëmban rrjetin e telekomunikacionit të OST sh.a dhe të
gjithë elementeve të tij, DPLC, Power Utility Digital
Multiplexer, DWDM, SHAM, Rrjeti telefonik i sistemit
energjitik, Telembrojtje, Telematje, etj.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë pune minimalisht 2 vjeçare në fushën e
energjitikës ose telekomunikacionit.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I mesëm profesional, profili elektrik /elektronik

TË TJERA

Njohuri të mira të sistemeve të telekomunikacionit dhe
sistemeve energjitike. Trajnime dhe kualifikime për sisteme
telekomunikacioni
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X.2 SEKTORI I MONITORIMIT DHE SHËRBIMEVE NDAJ KLIENTIT
TITULLI I POZICIONIT

Shefi i Sektorit të Monitorimit dhe Shërbimeve ndaj
Klientit

DREJTORIA

Shërbimeve të Telekomunikacionit

QËLLIMI I POZICIONIT

Menaxhon monitorimin e pajisjeve te rrjetit dhe kujdeset për
monitorimin e shërbimeve të klientit duke siguruar gatishmëri
teknike (24/7). Mban marrëdhënie me klientët potencialë dhe
institucione të interesuar për shfrytëzimin e kapaciteteve te lira
ne sistemet e telekomunikacionit OST sh.a.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë 3 vjeçare në shërbime telekomunikacioni
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Inxhinieri Telekomunikacioni/Elektronike/Informatike
(Master Shkencor ose Diplomë ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Të ketë eksperiencë pune në shërbime telekomunikacioni,
PROFESIONALE
TË kapacitete transmetimi, internet, database, FO, DWDM, MW.
KËRKUARA
TË TJERA

Të ketë kualifikime të tjera jashtë ciklit universitar për sistemet
DWDM, FO. Të ketë licencë për përdorimin e automjetit. Të
ketë njohuri të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Monitorimit dhe të Shërbimeve ndaj
Klientit

DREJTORIA

Shërbimeve të Telekomunikacionit

QËLLIMI I POZICIONIT

Të menaxhoj klientët ekzistues dhe të gjej potenciale të reja
për përmirësimin e aktivitetit të fibrës optike

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë 1 vjeçare në shërbime telekomunikacioni,
operimit të Qendrave të Monitorimit të Shërbimeve
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë -Inxhinieri Telekomunikacioni/Elektronike/Informatike
(Master shkencor ose Diplomë Ekuivalente)

AFTËSI TEKNIKE DHE Të ketë eksperiencë pune në shërbime telekomunikacioni,
PROFESIONALE
TË kapacitete transmetimi, internet, database, operimi të
Qendrave të Monitorimit të Shërbimeve.
KËRKUARA
TË TJERA

Të ketë njohuri të gjuhës angleze. Të ketë aftësi bashkëpunimi
të punës në grup.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist me profil Ekonomik i Sektorit të Shërbimeve
ndaj Klientit

DREJTORIA

Shërbimeve të Telekomunikacionit

QËLLIMI I POZICIONIT

Specialisti me profil Ekonomik i Sektorit të Shërbimeve ndaj
Klientit mban evidencat mbi të ardhurat dhe shpenzimet që
derivojnë nga procedurat që i përkasin këtij sektori.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin është
diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë- Ekonomik (Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze

78

XI.

TITULLI I POZICIONIT

OPERATORI I TREGUT

Drejtor i Operatorit të Tregut

OPERATORI I TREGUT
QËLLIMI I POZICIONIT

Përgjigjet për mbarëvajtjen e punës së Operatorit të Tregut si
dhe zbatimin dhe implementimin e legjislacionit, vendimeve
apo rregullave në fuqi i aplikueshëm për Operatorin e Tregut

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 7 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike/ Elektronike/ Ekonomik/ Juridik
(Master shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

XI.1 SEKTORI ANALIZA, MONITORIMI DHE EVIDENCA ENERGJITIKE
TITULLI I POZICIONIT

Shef Sektori,
Energjitike

Analiza,

Monitorimi

dhe

Evidenca

OPERATORI I TREGUT
QËLLIMI I POZICIONIT

Të ofrojë mbikëqyrje dhe analizë të pavarur të Tregut të
Energjisë Elektrike, nëpërmjet identifikimit dhe raportimit të
defekteve të projektimit të tregut, shkeljeve të mundshme të
rregullave të tregut dhe abuzimeve të Tregut te Energjisë
Elektrike.

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë të paktën 3-vjeçare në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike/ Elektronike/ Juridik (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të gjuhës angleze ne nivel profesional.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist Sektori i Analizës, Monitorimit dhe Evidencës
Energjitike

OPERATORI I TREGUT
QËLLIMI I POZICIONIT

Është përgjegjës për monitorimin e funksionimit të tregut të
Energjisë Elektrike në përputhje me kuadrin ligjor, rregullat
dhe procedurat e tregut lidhur me transparencën dhe
pavarësinë

PËRVOJA E KËRKUAR E Eksperiencë te paktën 1 vjeçare në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike/ Elektronike/ Juridik (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

XI.2 SEKTORI I MONITORIMIT DHE ÇËSHTJEVE RREGULLATORE TREGTARE
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Monitorimit të Rregullave të Tregut dhe
Çështjeve Rregullatore Tregtare

OPERATORI I TREGUT
QËLLIMI I POZICIONIT

Luan një rol të rëndësishëm në krijimin dhe ruajtjen e besimit,
integritetit dhe transparencës së Tregut të Energjisë Elektrike.
Analizon dhe shqyrton zbatueshmërinë e Legjislacionit në fuqi
lidhur me procedurat për nënshkrimin dhe zbatimin e
Marrëveshjeve të Pjesëmarrjes në Treg, me qëllim që të
sigurohet mosdiskriminimi i palëve të tregut për akses në
tregun e energjisë elektrike.

PËRVOJA E KËRKUAR E Minimalisht eksperiencë 3-vjeçare në fushën energjitike
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë-Inxhinieri Elektrike/ Elektronike/ Juridik (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.
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TITULLI I POZICIONIT

Specialist i Sektorit të Monitorimit të Rregullave të
Tregut dhe Çështjeve Rregullatore Tregtare

OPERATORI I TREGUT
QËLLIMI I POZICIONIT

Është personi që në mënyrë të vazhdueshme ndjek
legjislacionin, rregulloret dhe politikat në lidhje me sektorin e
energjisë në vend. Gjithashtu mbështet dhe ndjek procedurat
për zbatimin e Marrëveshjes së pjesëmarrjes në treg mes
pjesëmarrësve të tregut dhe operatorit të Tregut, në përputhje
me legjislacionin në fuqi.

PËRVOJA E KËRKUAR E Minimalisht eksperiencë 1-vjeçare në fushën energjitike
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë - Inxhinieri Elektrike/ Elektronike/ Juridik (Master
shkencor ose Diplomë ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

XI.3 SEKTORI I FINANCËS DHE STATISTIKËS SË TREGUT
TITULLI I POZICIONIT

Shef i Sektorit të Financës dhe Statistikës së Tregut

OPERATORI I TREGUT
QËLLIMI I POZICIONIT

Monitoron, analizon, drejton dhe kontrollon të gjithë
veprimtarinë ekonomiko–financiare të operatorit të tregut
bazuar në legjislacionin në fuqi. Informon organet eprore dhe
mban përgjegjësi për funksionimin e saj.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 3 vjet eksperiencë në profesionin për të cilin
është diplomuar
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

81

TITULLI I POZICIONIT

Specialist/Sektori i Financës dhe Statistikës së Tregut

OPERATORI I TREGUT
QËLLIMI I POZICIONIT

Specialisti i SFST kryen administrimin e kontratave të
tregtimit të Energjisë Elektrike të pjesëmarrësve të Tregut të
Energjisë. Mban kontakte të vazhdueshme me pjesëmarrësit e
Tregut dhe harton raporte mbi ecurinë e punës tek eprori
përkatës.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

I lartë – Ekonomik (Master Shkencor ose Diplomë
ekuivalente)

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

TITULLI I POZICIONIT

Magazinier dhe Teknik (Përpunues Operator)

OPERATORI I TREGUT
QËLLIMI I POZICIONIT

Administrimi i dokumentacionit të arkivës, protokollit dhe të
mallrave në magazinë.

PËRVOJA E KËRKUAR E Jo më pak se 1 vit eksperiencë në profesionin për të cilin
është diplomuar.
PUNËS
ARSIMI I KËRKUAR

Teknik i mesëm profesional.

TË TJERA

Njohuri të mira të gjuhës angleze.

82

