
   

 

     

 
 

Njoftim: Mundësi punësimi si IT System Administrator 
 
 

Pozicioni: IT System Administrator. 
 
Kohëzgjatja: Kontratë një vjeçare me të drejtë rinovimi. 
 
Orari: Kohë e Plotë.  
 
Arsimi: Në degët: Informatikë, Inxhinieri Informatike ose degë të ngjashme. 
 
Eksperienca: Minimumi 1 vit pune në kompani të ngjashme.  
 
Raporton tek: IT Director. 
 
 

Përse EasyPay?  
 

• Ju do pëlqenit të punonit me kolegë inteligjentë, të shkathët dhe bashkëpunues, mosha 

mesatare e të cilëve është 28-30 vjec dhe në ambjente tërheqëse të zyrave që ndodhen 

në zonën e ish bllokut; 

• Do të ishit pjesë e një mjedisi dinamik pune dhe shumë emocionues duke bashkëpunuar 

me talente dhe leaders në tregun Fintech në Shqipëri; 

• Do të jepnit kontributin tuaj në sektorin Financiar dhe të IT në Shqipëri duke qenë pjesë 

e kompanisë më inovative e cila renditet në Top 3 në listën e kompanive Fin-Tech më të 

mira në Europë.  

 
 

Cilat do të jenë përfitimet tuaja?  
 
 

• Një eksperiencë pune në një ambjent shumë dinamik dhe inovativ; 

• Mundësinë për të hedhur një hap të ri në karierën tuaj ne Fintech leader të tregut 

shqiptar; 

• Mundësinë për të zhvilluar dhe definuar aftësitë tuaja profesionale; 

• Bashkëpunimi me profesionistë në këtë fushë; 

• Pagesë atraktive.   

 
 



   

 

     

 
 

 
Cilat janë detyrat kryesore dhe kualifikimet që duhet të ketë nje System Administrator?  

 

• Instalime dhe mirëmbajtje Hardware/Software për server Windows; 

• Instalime dhe mirëmbajtje të: File Server, Storage Systems, Active Directory, DNS 

services; 

• Instalime dhe mirëmbajtje të sistemeve të Email-it; 

• Instalimi dhe mirëmbajtje të VMware; 

• Instalime dhe mirëmbajtje të Antiviruseve dhe zgjidhjeve të tjera të sigurisë; 

• Kontrolle periodike të event logs të sistemeve për të siguruar një operim të 

qëndrueshëm të sistemeve dhe shërbimeve; 

• Back-up i rregullt dhe periodik i të dhënave. 

 
 

 
 
Dokumentacioni paraprak: CV, Kopje të Certifikatave, Diplomave të kualifikimeve të ndryshme 
duhet të dërgohen me email në adresën: hr@easypay.al.   
 
Afati I pranimit të dokumentave : 24.12.2020 
 
*Do të lajmërohen për intervistë vetëm kandidatët qe do të perzgjidhen të cilëve do t’u 
kërkohet dokumentacion shtesë. 
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