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Titulli: Specialist ne fushen e Automatizimeve
Kategoria: Kontroll dhe Automatizim
Lloji i punës: Full Time

Përshkrimi i Punës
CSP Sh.p.k, kërkon të punësojë 1 (nje) Inxhinier ne fushen e Tekonologjise se Automatizimeve, i cili do të jetë
pjesë e Departamentit Teknik dhe do të angazhohet ne detyrat dhe pergjegjesiste si me poshte:
-

-

Te hartoje, dizenjoje dhe specifikoje te gjithe elementet e projektit, bazuar ne teknologjite e
automatizimeve me standartet KNX, Modbus, IP, etj.
Te planifikoje te gjithe hapat teknike te menaxhimit te implementimit te projektit,
Te monitoroje mbarvajtjen e realizimit te projektit, te identifikoje problemet teknike dhe te
ndermare veprimet e duhura per te siguruar levrimin me sukses te ekzekutimit te projektit,
Te kete eksperience ne sisteme te ndryshme te kontrollit te automatizimit, perfshire dizenjimin,
supervizimin onsite, testimin dhe komisionimin,
Te dizenjoje dhe komisionoje sisteme automatizimi bazuar ne standartet KNX, Modbus, IP, etj.
Te kete njohuri ne programet ETS 3, ETS 4, ETS 5, konfigurime dhe paraqitje vizuale te ndryshme
lidhur me teknologjine KNX dhe me prodhues te ndryshem si Schneider Electric/Merten, ABB,
Siemens, Distech Contol, Hager, Gewiss, MDT, Interra, Thinknx, Zennio, Ipaas, Arcus, Eelectron, Ulux,
Control tronic, Basalte, ASIN, Zublin.
Te jete i afte te prezantoje projektin tek kliente te rinj,
Te trajnoje klientet, personelin perkates dhe kontraktoret,
Te ndjeke trajnimet per certifikimin e partnereve ne KNX, Modbus, IP, etj
Te ndjeke konsultimet, suportin teknik, dhe aktivitetet e projektit,
Te dizenjoje dhe perllogarise reduktimet ne kosto te energjise te sistemeve te implementuara.

Kualifikimet dhe kërkesat:
•
•
•
•
•
•
•

Të jetë i diplomuar në nje nga fushat e Inxhinierise Mekatronike, Elektrike, Elektronike, Informatike, apo
fusha të ngjashme.
Të ketë minimumi 2 vite eksperiencë pune në pozicione tëngjashme.
Të ketë aftësi të mira analitike.
Të jetë i aftë të menaxhojë kohën dhe ngarkesën e punës, ne zyre dhe ne terren.
Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
Të ketë aftësi për të punuar në një ambjent bashkëpunues.
Të ketë aftësi të mira të gjuhës Shqipe dhe Angleze, në lexim dhe shkrim.
Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe cv-në, brenda dates
30/04/2021 tek adresa: info@csp.al
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