
 

   
 

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 IT (System Administrator) (М/F) 
 
Detyrat e punës: 
 

 Instalimi, konfigurimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së serverit, sistemet e ruajtjes dhe arhivimit të të dhënave, pajisjet të rrjetit 
aktivë, 

 Komunikimi dhe mbështetja e përdoruesve përfundimtarë në procesin e azhurnimit të proceseve ekzistuese të punës dhe zbatimin 
e kërkesave të reja të biznesit, 

 Identifikimi, përgatitja dhe implementimi i zgjidhjeve / aplikacioneve softuerike me mbështetjen e duhur hardverike për zhvillim, 
 Zbatimi i procedurave për vendosjen e rregullt të kopjeve rezervë (Back Up) të të dhënave dhe sistemeve kompjuterike si dhe 

rinovimi në rast nevoje, 
 Zgjidhja e problemeve me konfigurimin e softuerit dhe/ose hardverit deri tek përdoruesit e  fundit. 
 Analizë, llogaritje, hulumtime, përzgjedhje dhe porositje e pajisjeve, konfigurim, testim dhe lëshim për punë. 

 

Kompetencat e kërkuara: 

 Arsimi i lartë (Elektrotehnikë ose Teknologji Kompjuterike), 

 Përvojë në instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e teknologjive të reja 

 Përvojë pune me teknologjitë e Microsoft: Active Directory, Exchange, O365, SQL Server, Azure, PowerShell, 

 Përvojë në kryerjen e mbështetjes së Nivelit 3, 

 Njohuri për të punuar me NAS dhe SAN  

 Njohja e metodologjive për udhëheqjen e projekteve TIK: ITIL, COBIT, ISO 20000, ISO 27000 

 Certifikimi VCTA, VCP, CCNA, CCNP do të konsiderohet si përparësi 

 Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, 

 Përvojë përkatëse e punës së paku 4 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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