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Elektrodistribuimi DOOEL  është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është shpërndarja dhe furnizimi me 

energji elektrike në Maqedoni. Kompanija është pjesë e EVN Group 

 

KARRIERA NË ELEKTRODISTRIBUIMI 

Për nevojat e Departamentit të Teknologjive të Informacionit dhe Telekomunikacionit, ne kërkojmë: 

 

SENIOR DATABASE ADMINISTRАTOR (М/F)  
 

Detyrat e punës 

 

 Projektim, kodim, testim  dhe mbështetja e gjeneratës së fundit të zgjidhjeve - bazat e të dhënave: 
Microsoft SQL Server. 

 Përgjegjës për aspektet e sigurisë të bazave të të dhënave, parandalimin e humbjes së të dhënave 
(Data Security, Backup & Recovery) 

 Konfigurim në bazat e të dhënave 
 Administrim në Standby/Failover (Oracle Data Guard, Microsoft SQL Failover Cluster)  

 Oracle RAC & ASM, Microsoft SQL Cluster Server instalim dhe administrim 

 Njohja e teknikave të migracionit për, Microsoft SQL Server dhe Oracle 
 Përvojë me middleware (severë të aplikacioneve)  
 Kryerjen e procedurave për rikthimin e të dhënave (restore), zbatimin e procedurave për recovery dhe 

backup të rregullt të sistemeve  
 

Kompetencat e kërkuara 
 

 Arsimim i lartë shkalla VII/1- Informatikë 
 5+ vite përvojë pune me administrimin e bazave të të dhënave. 
 Njohuri të avancuara të produkteve dhe teknologjive të Microsoft dhe Oracle 
 Njohuri të avancuata të sistemeve operative Windows dhe Linux 
 Aftësi të shkëlqyera komunikimi, me klientë të brendshëm dhe të jashtëm 
 Aftësi të mira organizative dhe të fokusuara në detaje 

 
 

Dërgoni biografinё Tuaj tё shkurtër dhe letër motivuese në  jobs.elektrodistribucija@evn.mk  

 

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. 

 

Elektrodistribuimi 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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