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Elektrodistribucija SHPKNJP është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është distribuimi i energjisë 
elektrike në Republikën e Maqedonisë së Vetiut. Kompania është pjesë e Grupacionit EVN. 
 

КARRIERË NË ELEKTRODISTRIBUCIJA 
 

Për nevojat e Departamentit të matjes dhe MDM, në grupën Sisteme për njehsorë me komunikim në distancë kemi 
pozicion të hapur: 

 

TEKNIK PËR SISTEMET E NJEHSORVE  ME KOMUNIKIM NË DISTANCË 
(M/F)  
 
 
Përshkrimi i detyrave: 

 
• Kontrollimi dhe mirëmbajtja e komunikimit në distancë me njehsorët ekzistues / modemët të 

përfshirë në sistemet e komunikimit në distancë 
• Kyqje e shfrytëzuesve të ri 
• Lexim, qkyqje/kyqje dhe pregaditja e raportëve të bilancit të EE në sistemet e komunikimit në 

distancë 
• Pёrpunim softverik  dhe transerim i tё dhёnave tё lexuara nga njehsorёt 
• Mbështetja me të dhënat nga njehsorët (EVN AD, EVN Elektrani, MEPSO, ELEM, furnizues të 

tjerë të EE dhe prodhuesit preferencial) 
 

 
 Kualifikimet e nevojshme dhe karakteristikat personale 
 

  Shkalla lll-V e arsimimit në Elektroteknikë ose IT 
•  Njohuri të shkëlqyeshme të MS Office 
•  Patent shoferi-kategoria B 
• Aftësi të shkëlqyera organizative dhe komunikuese  

 
 

Nëse jeni të interesuar për pozicionin e punës dërgoni biografin tuaj të shkurtër (CV) në 
jobs.elektrodistribucija@evn.mk. më së voni deri më 20.02.2020 
 
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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