
 

   
 

Elektrodistribucija DOOEL  është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është shpërndarja dhe furnizimi me energji elektrike në Republikën 

e Maqedonisë Veriore. Kompanija është pjesë e grupacionit EVN 

 

KARRIERË NË ELEKTRODISTRIBUCIJA 

 

Në departamentin e Teknologjive të Informacionit dhe Telekomunikacionit, nevojitet një inxhinier/e i/e cili/a do të luajë një rol kryesor në 
realizimin e projekteve tona. 
 

SPECIALIST PËR APLIKACIONE (Full Stack Developer) (М/F) 
 
Detyrat e punës: 
 

 Analizë e kërkesave të klientëve 
 Dizajnimi, përpunimi, testimi, implementimi dhe mirëmbajtja e zgjedhjeve aplikative 
 Implementimi, integrimi dhe mirëmbajtja e zgjidhjeve të gatshme aplikative 
 Krijimi i dokumentacionit teknik dhe dokumentacionit të kodit burimor 

Kompetencat e kërkuara: 

 

 Arsimi i lartë (Elektrotehnikë ose Teknologji Kompjuterike), 

 Njohuri të shkëlqyera të JavaScript / JQuery / Angular (2 +) / HTML / CSS dhe zhvillimin e responsive web aplikacioneve,  

 Përvojë me Visual studio.NET (C #, ASP.NET, MVC), 

 Përvojë me transformimet SOAP, RESTfull API, WSDL, XML dhe XSL / XSLT,  

 Njohuri të bazave të të dhënave relacionale: SQL Server (T-SQL) dhe Oracle (SQL, PL / SQL), 

 Njohuri të arkitekturave të softuerëve, modeleve të dizajnit dhe metodologjive të shkathëta të punës, 

 Përvoja me platformat e Low Code (Appian, APEX, Pega) do të konsiderohet përparësi, 

 Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, 

 Përvojë përkatëse e punës së paku 3 vite, 

 Besueshmëri, performanca, iniciativë, aftësitë e larta analitike, komunikim, puna në ekip 
 

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

deri më 22.04.2021. 

 

 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. 

 

Elektrodistribucija 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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