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NJOFTIM PUNE
Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitetet
për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe menaxhimin e hapsirave tregtare
apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.
NewCo Ferronikeli Complex L.L.C është pjesë e Balfin Group dhe operon në sektorin e Industrisë së Minierave.
Pozicioni:

Mekanik për Makineri të Rënda

Departamenti:

Mirëmbajtje

Lokacioni:

Drenas, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:


Operon me pajisje standarde të kompanisë për mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerisë së rëndë duke
përdorur pajisje kompjuterike për testim



Bënë regullimin e pajisjeve dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara



Bënë pastrimin, lubrifikimin dhe kryerjen e shërbimeve rutinore të makinerise së rëndë



Inspektimi i makinerisë së rëndë dhe pajisjeve të tjera lidhur me performancën e tyre, gjetjen e gabimeve dhe
eliminimin e tyre si dhe teston pajisjet e riparuara

Kualifikimet dhe Aftësitë:


Diplomë e shkollës së mesme dega mekanik/elektrikë ose të ngjashme



Eksperienca të mëparshme në pozicione të ngjashme në sektoret e riparimit të makinerive të rënda janë të
preferueshme



Certifikim për mekanik i makinerive të rënda ( e preferuar)



Të ketë njohuri të mira mekanike, motorë, hidraulikë dhe auto-elektrikë



Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike (Microsoft office)



Të jetë i gatshëm për punë ekipore

Kushte e punës:
NewCo Ferronikeli Complex L.L.C ofron paketë të mirë kompesimi dhe benefitesh, përfshirë edhe bonuse bazuar në
meritë dhe vlerësimin e performancës.
Mënyra e aplikimit:
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letër motivimi dhe dokumentet përcjellëse
më së largu deri më 10/02/2020, në adresën e e-mailit hr@ferronikeli.com duke përcaktuar në subjekt pozicionin
“Mekanik për Makineri të Rënda”
*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në listen
e ngushtë do të kontaktohen.
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