COMPANY
PROFILE

PËR NE

ENG HOUSE u themelua në vitin 2008 në
Prishtinë, në Republikën e Kosovës
Synimi ynë kryesor është pajisja me teknologji të
re dhe aplikimin e metodave inovative të reja të
punës, gjithmonë duke shërbyer në të mirën e
klintëve tanë dhe bizneseve të tyre.

VIZIONI
YNË
ENG HOUSE gjithashtu ku për synim që të
njihet si partner i zgjedhur dhe i sinqertë për
klientët e saj duke përfshirë:
Shërbime profesionale me qëllim të rritjes së
vlerave për projektet e klinentelës.
Duke qenë gjithmonë të gatshëm dhe të denjë të
fitojmë besimin dhe duke mbajtur përgjegjësi
për veprimet tona.

MISIONI
YNË
Mendimi kritik nga ekspertë
të ndryshëm në ENG HOUSE
na bën të dëshiruar të ofrojmë
këshilla në fushat e klimatizimit,
ngrohjes dhe ventilimit.

VLERAT
Të zhvillojmë biznesin tonë ndershmërisht, me integritet
sipas marrëdhënieve të qëndrueshme reciproke të
dobishme me klientët tanë dhe furnitorët për të arritur
qëndrueshmëri, siguri dhe përfitim.

OBJEKTIVAT
Mirëmbajtja dhe qasja me sinqeritet ndaj klientëve.
Sigurimi i një mjedisi sfidues dhe atmosferë ekipore.
Pretendojmë të arrijmë perfeksionim drejt majave
më të larta të suksesit. Kultivimi i një kulture të
unifikuar brenda kompanisë.

ÇKA
OFROJMË
NE?

ENG HOUSE është kompani e cila i takon të gjitha
nevojat e kërkuara për klientët e sistemeve të
termoenergjetikës. Ne ofrojmë produkte inovative
me efiçiencë maksimale, duke aplikur instalim sipas
standardeve europiane, mirëmbajtje dhe
garancion në produktet tona.
Ne e dimë se koha, kostoja dhe cilësia e produktit janë
thelbësore, kështu që përpiqemi t’i tejkalojmë
pritshmëritë e klientelës.

SHËRBIMET
ENG HOUSE OFRON

Projektim
Shitje
Instalim
Mirëmbajtje

Projektim
Inxhinierët tanë përgatisin dokumentacionin e projektit,
përfshirë hartimet, specifikimet teknike, para-matjet,
llogaritjet dhe të gjitha teknikat që nevojiten.
Mbikqyrin punimet e instalimit mekanike të projekteve
dhe kontrollojnë në detaje librin e ndërtimit dhe ditarin
e punës pa toleruar gabimet, duke qenë të saktë në
llogaritjet e dëmtimeve paraprake për klientët tanë!
Shitje
ENG HOUSE ofron produkte me kualitet të lartë të sistemeve të
termoenergjetikës të klimatizimit, ngrohjes dhe ventilimit.
Instalim
Ofrojmë instalimin e produkteve për sistemet e termoenergjetikës
në klimatizim, ngrohje dhe ventilim konform projekteve inxhinerike.
Mirëmbajtje
ENG HOUSE kryen mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve të instaluara
në përputhje me marrëveshjet dhe patentat e partnerëve tanë.

PRODUKTET
ENG HOUSE
OFRON PRODUKTE
NË KËTO KATEGORI:

Klimatizim
Ngrohje
Ventilim
Klimë Paraped

Klimë Paraped

Klimë Paraped

Klimë Paraped

Klimë Paraped

Klimatizim- Në këtë kategori ofrojmë produkte si:
Pompa termike
Klima Super Inverter
Klima Multi–Split Inverter
FanCoil - Paraped
FanCoil - Kasetore
Sistem VRF
Rikuperator

Ngrohje- Në këtë kategori ofrojmë produkte si:
Perde Ajri
Kaldajë
Radiator
Fan Coil
Kalorifer
Gyp
Pompa
Bojler
Aksesor
Kaldajë Elektrike

Ventilim- Në këtë kategori ofrojmë produkte të
ndryshme të ventilimit:
Ventilator
Damper
Kanale
Izolim
Grila

EKIPI YNË
Potenciali ynë më i madh dhe më i rëndësishëm vjen nga njerëzit tanë,
ne e vlerësojmë punën në ekip dhe komunitetin tonë, së bashku ne
punojmë të arrijmë sukses nga diversiteti i aftësive tona.
Duke filluar nga ditët më të hershme të kompanisë sonë,
ENG HOUSE vazhdon të rekrutojë punëtor të ri jo vetëm për t’i takuar
nevojat e kërkuara në bazë ditore të biznesit tonë, edhe për të
zgjeruar biznesin përmes vizionit.
ENG HOUSE është kompani e cila mburret me punonjësit e saj të cilët
i mbështetë në avancim e sipër.
Aktualisht janë 20 punëtor të cilët vijnë nga një llojllojshmëri
të specializimeve prej:
• Inxhinierë të projektimit
• Inxhinierë për menaxhimin e projekteve
• Inxhinierë të Intalimeve Mekanike dhe Elektrike
• Inxhinierë të serviseve Mekanike dhe Elektrike
• Inxhinierë të Mirëmbajtjes
• Staf të Administratës
• Staf të Shitjeve dhe Marketing-ut.
ENG HOUSE përkushtohet që të rekrutojë dhe trajnojë
stafin e tyre për përparim të vazhdueshëm në karrierë,
gjithmonë duke takuar punë me performancë të lartë.
Ne drejtohemi nga cilësia dhe efikasiteti nga puna në ekip
deri tek menaxhimi, për të përmbushur vlerat tona thelbësore
dhe për të kaluar sfida të reja me përkushtim përmes
bashkëpunimit dhe inovacionit.

ORGANOGRAM
I KOMPANISË:
Drejtor Gjeneral

Drejtori i Mbështetjes
së Produkteve

Drejtori Menaxhues

Drejtori Teknik

Menaxher i Financave

Projekt Menaxheri

Menaxher i Marketingut

Kontabilist

Teknikë

Stafi Ndihmës

KLIENTËT
TANË
ENG HOUSE është kompani profesionale për
bazën e gjerë të klientëve.
Më poshtë gjeni një listë të klientelës:
• AL-Trade Center
• ADA Group
• Premium Group
• KAWA Group
• Bashkimi Project
• R&Rukolli

PROJEKTET
TONA
Ne ofrojmë shërbime nga instalimi deri tek
mirëmbajtja e instalimeve elektrike ekzistuese
dhe njësive të klimatizimit.
Projektet e ENG HOUSE janë të njohura për marrëdhënie
të forta, afatgjata me klientët tanë dhe ne bëjmë pjesën
tonë për t'u kujdesur për mjedisin.
Disa nga projektet tona janë:
Tower Building, Prishtinë.
Green Building Apartments, Prishtinë.
Priam Village, Prishtinë.
Rezidenca LORD
Rezidenca IVY
Rezidenca e Mbretëreshës.

KONKLUZIONI
Me përvojën tonë në teknologji
dhe inovacion të sistemeve të
termoenergjetikës në klimatizim,
ngrohje dhe ventilim ne do t’ju
ndihmojmë të siguroni efiçiencë
të energjisë, të ulni kostot dhe të
ofroni komoditetin e duhur për
shtëpinë dhe biznesin tuaj,
gjithmonë dukë dhënë rezultate
me kosto-efektive që i fuqizojnë
klientët tanë.

Ne ofrojmë një portofolio me gamë
të gjerë të produkteve të njohura
globalisht. Puna e drejtpërdrejtë
në ekipë na lejon gjithmonë të jemi
në gatishmëri për të përmirësuar
në mënyrë efektive funksionimin,
përformancën dhe instalimin e
sistemeve të termoenergjetikës
që në ofrojmë.

LOKACIONI
ENG HOUSE

Rr. “Shefqet Shkupi”, 10000 Pristinë, Kosovë

ENG HOUSE

ENG HOUSE

Rr. ''Aleks Çaçi'', Fushë-Kosovë

Rr. ''Joni'', Prizren.

Nr. i Telefonit: +383 49 360 599
E-mail adresa: info@engHOUSE-rks.com
Orari i punës: 08:00-17:00

enghouse-rks.com

enghousecompany

ENG House

