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Titulli i pozites: Menaxher i operacioneve 

Departamenti:             Menaxhim operacional i objektit 

Raporton te:   Drejtori i Prishtina Mall 

Vartës Direkt:              Personeli i brendshëm teknik, nënkontraktorët, inxhinierët, mirëmbajtësit                                                                                    

dhe personeli i sigurimit                                  

                                         

Detyrat e punës:  

Drejtori i operacioneve është përgjegjës i drejtëpërdrejtë për mirëmbajtje profesionale, kursime 

praktike në mënyrë që të mbajnë çmimin e ciklit në nivel optimal gjatë gjenerimit dhe 

implementimit të strategjive për të përmirësuar nivelin e shërbimit dhe efikasitetin në gjithë 

qendrën. Shërben në interes të profitabilitetit dhe qëllimeve të pronarëve: të rritë vlerën e pasurisë. 

 

Përgjegjësit kryesore dhe detyrat: 

 

• Sigurimi i procedurave, kontrollave dhe monitorimi i performancës së stafit  për Menaxhim 

të Objektit të cilët operojnë në qendër. 

• Menaxhimi i operacioneve të përditëshme duke siguruar mbështjetje operacionale për 

biznes. 

• Këshillim dhe mbështetje gjatë ritenderimit të nënkontraktorëve të krijojnë efikasitet dhe 

përmirësim në bashkëpunim me Drejtorin e qendrës. 

• Propozime për përmirësimin e operacioneve efikase në kosto. 

• Pjesëmarrje aktive në nismat për përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe projektet e 

zbatimit.  

• Kontrolli dhe mbikqyrja e punëve të montimit të bëra nga qiramarrësit, posedimi i 

licencave dhe dokumentacioni i kërkuar sipas ligjit. 

• Bën studimin e rastit të biznesit dhe kërkon miratim nga pronarët.  

• Koordinimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me operacionet e qendrës dhe të 

qiramarrësve. 

• Përgjigje ndaj situatave emergjente. 

• Hartimi i anekseve për marrëveshjet e qirasë. 

• Bashkëpunim në krijimin dhe menaxhimin e buxhetit të operimit dhe mediave të qendrës, 

së bashku me analizën aktuale të zbatimit të buxhetit. Inicimi i optimizimit të buxheteve. 

• Mbikqyrja dhe realizimi i marrëveshjeve të mirëmbajtjes veçanërisht kontrollimi i 

mirëmbajtjes teknike të qendrës.  

• Mbikqyrja e nënkontraktorëve që kryejnë punët e mirëmbajtjes në qendër. 

• Bashkëpunimi me zyret dhe institucionet lokale dhe përshtatja me pritshmëritë. 
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• Analizat aktuale dhe përditësimi i manualit të procedurave operacionale dhe teknike të 

qendrës veçanërisht manuali i situatave emergjente dhe i zjarrit. 

• Mbikqyrja e përputhshmërisë me provisionet e punës dhe shërbimeve që kryhen në qendër. 

• Kontrollimi i të gjitha ndryshimeve teknike dhe të dizajnit, mirëmbajtja e dokumentacionit 

teknikë të pronës. 

• Menaxhimi i ekzekutimit të kërkesave/problemeve të raportuara nga qiramarrësit. Siguron 

që nënkontraktorët kanë zgjidhur të gjitha problemet.   

• Përputhshmëria ligjore dhe autoritative në lidhje me lejen e ndërtimit, kujdesi nga zjarri 

dhe siguria dhe sigurimi. 

• Të gjitha detyrat tjera të parashtruara nga Drejtori i qendrës.  

Buxhetimi/Raportimi:  

• Krijimi i buxhetit të mirëmbajtjes së hapësirës së përbashkët (pastrimi, sigurimi, ujësjellësi 

dhe kanalizmi etj.  me qëllim të planit për reduktim të shpenzimeve (negocimi i çmimeve 

me furnizuesit komunalë)  

• Buxheti CAPEX / në lidhje me përmirësimin e ndërtesës, mbulimin e problemeve të vjetra 

të ndërtimit dhe ballafaqimi me sfida të reja. 

• Raportet mujore mbi buxhetin/ parashikimet e rishikuara, tenderët dhe projektet. 

• Miratimi i faturave të shpenzimeve, konfirmimi brenda buxhetit të parashikuar, punët e 

kryera në mënyrë të duhur, kategorizimi i pagesave, kontrollimi/nënshkrimi i tyre. 

Menaxhimi i procesit të tenderimit: 

• Përgaditja dhe udhëheqja e tenderëve për shërbimet dhe dorëzimin e kërkesave/ pjesëve 

rezervë për qendrën. 

• Inicimi dhe përgaditja e projekteve të modernizimit, riparimi i qendrës në kuadër të 

paisjeve teknike të instalimit.  

Përgjegjësitë shtesë: 

• Sigurimi i mbështjetjes biznesore, këshilla dhe udhëheqje për departamentet tjera në 

mënyrë që të sigurohet raportim i gjeneruar i saktë. 

• Krijimi i prezentimeve sipas kërkesës, krahasimet dhe analizat e kërkuara nga ekipet e 

menaxhimit të lartë. 

• Mbështetje për menaxhmentin e projektit, që përfshinë aktivitetet si këto: përcjellja, 

komunikimi dhe raportimi te menaxhmenti i lartë mbi statusin e projektit.  

• Të gjitha detyrat tjera të ngarkuara nga Menaxheri i qendrës në lidhje me rolin e 

qiradhënies. 
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Raportimi sipas detyrës: 

• Raportim i drejtpërdrejtë: stafi teknik/mirëmbajtës, inxhinierët mekanik, elektricistët dhe 

arkitektët.   

• Tenderimi: metodat e brendshme të miratimit sikurse që janë të cekura në rregullat e 

brendshme/mirëpo së bashku me Menaxherin e qendrës 

Kontaktet kyqe/Marrëdhëniet e brendshme dhe të jashme  

• Brendshme: Të gjitha departamentet, ekspertët.  

• Jashtme: Nënkontraktorët, konsumatorët. 

Kërkesat: 

Përgaditja teknike universitare/Njohuri të gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar/ Aftësi 

menaxhuese/ Përgjegjshmëri / 2 vite përvojë pune në pozitë të ngjajshme / Prirje për financa / 

Aftësi negociuese / Aftësi analitike dhe raportuese / Aftësi prezantuese / Vëmendje në detale / 

Microsoft Office (veçanërisht Excel) / Bashkëpunues / Proaktiv/ Punë ekipore/ Fokus te 

konsumatori/ Përvoja në ndërtim është përparësi. 

 

 

 

Kandidatët e përzgjedhur do të intervistohen në gjuhën angleze. 

Konkursi mbetet i hapur deri me datë: 11 Prill, 2021 

 

Mirëpresim CV-në tuaj përmes email-it: hr@prishtinamall.com 
 
 

Suksese! 
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