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Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB), kompania më e madhe shqiptare e prodhimit të
programeve kompjuterike për kontabilitetin dhe administrimin financiar, kërkon të
punësojë informaticien.
Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Do të instalojë dhe mirëmbajë programet Alpha Platinium, Alpha Net, Alpha Singel, Alpha
PMR, Alpha Water Bill etj.
• Do të investigojë problemet e mundshme në program apo databazë, për tu dhënë atyre
zgjidhje më pas.
• Do të bëjë azhurnimet dhe update-imet e programeve Alpha Platinium, Alpha Net, Alpha
Single etj.
• Do të bëjë implementimin e komponenteve të ndryshme të programeve, query në databazë
dhe debug nëpërmjet SQL server 2000-2008, import/eksport data, diferenca në tabela,
etj.
• Do të krijojë dhe modifikojë raporte të ndryshme në Alpha sipas kërkesave të klientëve,
kryesisht në Crystal Report.
• Do të komunikojë vazhdimisht me klientët për të ndihmuar në implementimin e programit.
• Do të konfigurojë programin me pajisje të tjera periferike, si psh. kasa fiskale, printera
barkodesh, customer display, printera skontrino, peshore elektronike, etj.
Kualifikime dhe kërkesa:
• Diploma e nivelit bachelor në shkenca informatike, me mesatare mbi notën 8.
• Është përparësi:
o përvoja e mëparshme në të njëjtin profil,
o njohja e programit Alpha,
o njohja e mirë e gjuhës angleze.
Kompania ofron:
• Trajnim të plotë të kandidatit.
• Pagesë të kënaqshme.
• Mundësi për zhvillim të specializuar brenda fushës.
• Mjedis pune motivues.
• Vlerësim duke u bazuar në performancën në punë.
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Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 20 Shtator 2015
pranë sekretarisë së IMB-së ose në adresën elektronike: imb@imb.al
Aplikimi duhet të përmbajë:
• CV-në e kandidatit
• Listën e notave
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.
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