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Arif Dinaj (Praktikant):
“Unë Arif Dinaj edhe pse i komunitetit Egjiptjan
vazhdova praktiken me një përkushtim të madhë
dhe të palodhshëm dhe pas përfundimit të
praktikes mu është ofruar pozita e ndihmës të
mjeshtrit dhe me kënaqësi do vazhdoj punën
edhe me kontratë të punës pas përfundimit të
shkollës së mesme."

TERMOMETER shpk sjellë freskinë gjatë verës dhe
ngrohtësinë gjatë dimrit në shtëpinë tuaj, në kompaninë tuaj,
në të gjithë ndërtesën tuaj, duke krijuar një baraspeshë të
përsosur midis temperaturës, lagështisë, freskisë dhe lëvizjes

SISTEME TE NDRYSHME TE NGROHJES QENDRORE (RADIATOR,
DYSHEME, MURALE, FANCOIL)
KLIMATIZIMI I HAPSIRAVE AFARISTE DHE BANESORE(KLIMA
SPLIT, KASETORE, KANALORE) ETJ
Ventilimi i hapsirave festive (Salla dasmash, hotele, qendra
tregtare) etj
Brendet
VIESSMANN është produkt gjerman e cila prodhohet për tregun
botrorë dhe njihet për super kualitet në prodhimin e paisjeve të
ngrohjes dhe klimatizimit

Arif Dinaj

UNICAL është prodhim Italian e cila prodhon produktet e
ngrohjes qendrore klimatizimit (Kallda me dru,kallda me
pelet,kallda me gaz,kallda me avull dhe kondicioner ajri.

Praktikantet të cilët ndjeken praktikën ata Certiﬁkohen dhe
mundësija e punësimit rritet deri ne 95% në Kosovë dhe po ashtu
edhe jashtë saj.
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TERMOMETER shpk përvec Viessmann dhe Unical ka një
bashkëpunim të ngushtë edhe me brendet tjera ndërkombëtare
tash e 9 vite që nga themelimi i sajë ne vitin 2013 dhe njihet për
projektet madhore të përfunduara sic janë qendra tregtare
“GALLERIA” në Prizren, qendra e mjeksisë familjare në Prizren,
Restaurant “ Freskia” Istog, salla dasmash te ndryshme si dhe

Që nga viti 2019 kemi arritur një bashkëpunim të ngusht me
shkollën e mesme profesionale Mithat Frasheri në mënyre që ti
aftësojmë nxënësit në praktikë profesionale.

Samuel Shalaj (Praktikant):
“Unë si nxënës i shkollës ﬁllova praktiken në
Kompanin Termometer shpk dhe aty mora
njohuri dhe aftësim te mjaftushem sa qe pasi
përfundova praktiken dhe certiﬁkimin mu ofrua
edhe vendi i punës me një page mbi mesataren
me ligj.”

Organizata joqeveritare ITEED në vitin 2020 u bë pjesë e shkollës
Mithat Frasheri me stimulimin e nxënësve dhe mbulimin e
shpenzimeve për te gjithë nxënësit e shkollës dhe certiﬁkimin e
tyre pas nje periudhe te cilët ndjekun praktiken profesionale ne
kuadër te organizatës.
Organizata jo qeveritare SOLIDAR qysh në vitin 2020 u bë pjesë
e projektit për aftësim profesional i cili mundësoj në certiﬁkimin e
nxënësve pa dallim kombësie apo feje.

Samuel Shalaj

