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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 
 
Për nevojat e Departamentit të Menaxhimit të Objekteve dhe Logjistikës, Grupi i Transportit dhe Makinave, ne 
kërkojmë: 

 
DREJTUES I MAKINËS SPECIJALE (M / F) 
 
Detyrat e punës: 
 

 Vepron me makinë speciale me platformë, makinë mallrash mbi 5 tonelata dhe me makinë speciale me 
autokranë- vinç, 

 Ngarkim dhe shkarkimi i materialeve dhe transportimi i tyre në vende të caktuara, 
 Punë në terren me autokran dhe platformë, 
 Përgjegjës për përdorim dhe shfrytëzim korrekt të makinës dhe për sigurinë e materialit që transporton, 
 Mirëmbajtja e rregullt e makinës, evidentimi dhe paraqitja e defekteve të njejtës, 
 Evidentimi i karburantit të shpenzuar, 
 Dorëzon raporte për punën e tij/saj.  

 

Kompetencat e kërkuara: 

 

 Arsimi i mesëm i shkallës së III dhe IV, 
 Patentë shoferi të kategorisë C + E, kategoria A do të konsiderohet si përparësi 
 Certifikatë për aftësi profesionale - operator për ngritës (vinçi) do të konsiderohet si përparësi 
 Përgjegjësi, besnikëri, puna në grup 
 Aftësi komunikimi, fleksibiliteti, 
 Përvojë pune për kualifikimet e lartëpërmendura të paktën 1 vit. 

 
 
 

Ofrojmë ambient pune dinamik, me mundesi për mësim dhe promovim. 
Nëse jeni të interesuar për pozicionin e punës dërgoni biografinё tuaj tё shkurtër në 
jobs.elektrodistribucija@evn.mk më së voni deri mё  08.04.2021. 

 

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. 

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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