
 

   
 

EVN është kompani aktiviteti kryesor i së cilës është shpërndarja, furnizimi dhe prodhimi i energjisë elektrike. Kompania është e pranishme 

në tregun maqedonas që nga viti 2006 si pjesë e grupacionit EVN. Në 15 vitet e fundit në këtë treg, EVN përpiqet të ruajë profesionalizëm 

të lartë dhe cilësi të vazhdueshme të shërbimeve për klientët e saj.     

 

 

KARIERЁ NЁ EVN 

Për nevojat e Departamentit të Planifikimit dhe Blerjes sё energjisё, Grupi i pёr Prokurimin e Energjisë dhe Menaxhimin e Grupit të 

Bilancit, ne kërkojmë specialist i/e cili/a do të luajë rol kyç në realizimin e projekteve tona. 

 

SPECIALIST PËR PROKURIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE MENAXHIMIN E 
GRUPIT TË BILANCIT (M/F) 
 

Detyrat e punës: 

 

 Përgatitja e bilanceve dhe raporteve të energjisë 

 Zbatimi dhe pjesëmarrja në procedurat për prokurimin e energjisë elektrike në treg të hapur ; 

 Pёrgatitja e kontratave pёr prokurimin e energjis elektrike pёr nevojat e kompanisё 

 Pёrpunimi i modeleve të biznesit për optimizimin e portofolit të energjisë 

 Analiza e tregut të energjisë në regjion, kapacitetet ndërkufitare, çmimet e energjisё elektrike ; 

 Menaxhimi i grupeve të bilancit, llogaritjen dhe alokimin e kostove për balancim ; 

 Zhvillimi i strategjive për prokurimin e energjisë elektrike në treg të hapur;  

Kompetencat e kërkuara: 

 

 Arsim i lartë me diplomë të përfunduar VII-1 /240 ECTS në fakultete: 

o ETF / FEIT- (program studimi: EES; EAOIE; EEUM; IEEA), 

o Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike - (programi i studimit: Energji dhe Ekologji; Inxhinieri Industriale dhe Menaxhim) 

o Instituti PMF i Matematikës - (program studimi: Matematikë e Aplikuar; Matematikё Ekonomike; Programim 

Matematik); 
 Pёrvojё pune sё paku 3 vite  
 Njohuri të shkëlqyera të MS Office 
 Njohuri  të  shkёlqyera tё gjuhës Angleze  dhe/ose Gjermane; 
 Aftёsi analitike dhe punё me tё dhёna 

   Njohja e tregut tё energjisë elektrike në RMV 
 Aftësitë të zhvilluara  të komunikimit; 

 

Nëse jeni të interesuar për karierë në Evn, dërgoni biografinё tuaj tё shkurtër në jobs@evn.mk   më së voni deri më 17.09.2021. 

 

Vërejtje: Nё pajtueshmёri me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nëse dёshironi që tё dhёnat Tuaja të ruhen në data bazën tonë, 

përveç CV-së Tuaj dhe letrës motivuese duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e 

punёsimit të cilën do e gjejni në linkun e rradhës  https://www.evn.mk/Careers.aspx. 

Evn ështe kompani e cila ofron mundësi të barabarta dhe tretman të drejtë gjatë punësimit të të gjithë personave pavarësisht racës, gjinisë, 
religjionit, përkatesisë nacionale, llojit të aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike. 
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