Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Në bazë të nenit 11 paragrafi 1, nenit 18 paragrafi 1 dhe 3, nenit 20 paragrafi 1 të Ligjit
Nr. 03/ L -149 për shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës
shpallë :
KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE, MBROJTJE DHE SHPËTIM
POZITA: Asistent administrativ – një (1) ekzekutues
KOEFICIENTI : 5
LLOJI I POZITËS: i karrierës
KATEGORIA FUNKSIONALE: nivel teknik administrativ
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE :
MBIKËQYRJA: Shefi i Sektorit dhe drejtori
DETYRAT KRYESORE TË PUNËS :
- Ndihmon stafin Profesional dhe Drejtues në një numër të detyrave të rëndësishme
dhe të shkathëta teknike/administrative (shpesh pa mbikëqyrje), kryen të gjitha punët
në kohë dhe në mënyrë të saktë;
- Merr përgjegjësi specifike, pa mbikëqyrje, për zbatimin e një numri të procedurave
dhe udhëzimeve administrative përmes vet-iniciativës kur kërkohet; përfshirë
trajtimin e rregullt në mënyrë të pavarur të çështjeve të paparapara me udhëzime por
të ndërlidhura me nevojat e institucionit;
- Mban regjistër të saktë dhe të plotë të aktiviteteve, dosjeve, punimeve, dokumenteve
zyrtare, etj., përfshirë përgatitjen e raporteve dhe analizave statistikore;
- Mund të kërkohet të mbikëqyrë stafin më të ri dhe koordinon/konsolidon dhe
verifikon punën e tyre;
- Mban kontakte të rregullta me punonjësit në të gjitha nivelet e institucionit, stafin e
institucioneve tjera dhe publikun, përfshirë ofrimin e ndihmës dhe këshillave e
udhëzimeve për çështje të caktuara ose shkëmbim të informatave;
- Ndihmon në adresimin e pyetjeve nga menaxherët dhe stafi në lidhje me procedurat
teknike ose administrative të cilat mund të jenë mjaft të komplikuara;
- Kryen detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat mund të
kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe.

Kushtet:
- Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e
detyrave të punës;
- Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë
udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
- Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe
teknik;
- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);
- Arsimim i mesëm, trajnim përkatës dhe së paku tri (3) vite përvojë pune në fushën
përkatëse teknike ose administrative.
DREJTORIA E ARSIMIT
POZITA: Zyrtar i lart për arsim – një (1) ekzekutues
KOEFICIENTI : 6
LLOJI I POZITËS: i karrierës
KATEGORIA FUNKSIONALE: nivel profesional
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE :
MBIKËQYRJA: Shefi i Sektorit dhe drejtori
DETYRAT KRYESORE TË PUNËS :
- Përfaqëson komponentën profesionale të arsimit të niveleve të ndryshme të
shkollimit (Niveli 0, 1, 2 dhe 3);
- Kontrollon realizimin cilësor dhe sasior të planprogrameve mësimore të
mësimdhënësve në shkollë, në të tri nivelet;
- Kontrollon realizimin e programit vjetor të punës në shkolla, në bazë të kalendarit të
punës;
- Kontrollon realizimin e përmbajtjeve programore gjatë orëve mësimore të punës së
mësimdhënësve;
- Vlerëson shkallën e përvetësimit të diturive, të zhvillimit të aftësive dhe të formimit
të shprehive të punës së nxënësve;
- Udhëzon dhe ndihmon drejtpërdrejt arsimtarët për ngritjen profesionale dhe
pedagogjike, nëpërmes seminareve e ligjëratave që duhet organizuar, të paktën 4
seminare brenda vitit;
- Kontrollon dhe mbikëqyrë mbajtjen e evidencës pedagogjike-profesionale,
administrative dhe dokumentacionin tjetër shkollor;
- Propozon masa disiplinore ndaj arsimtarëve/edukatoreve, të cilët nuk i kryejnë
obligimet e përcaktuara, në afatet e caktuara nga ana e zyrtarëve të arsimit;
- Vazhdimisht kujdeset për përsosjen dhe zbatimin e metodologjisë bashkëkohore të
mësimdhënies gjatë orës mësimore, përdorimin e mjeteve bashkëkohore të
konkretizimit, vlerësimin objektiv të diturive të nxënësve me metoda bashkëkohore;
- Siguron përfshirjen e të gjithë fëmijëve në institucionet e arsimit;
- Zbaton politikën e MASHT - it në institucionet e arsimit të Komunës, duke marrë
pjesë aktive gjatë testimit të nxënësve të niveleve të ndryshme të arsimit;
- Bën përgatitjen e propozim - rregulloreve për funksionimin e shkollave, në përputhje
me Ligjin e arsimit fillor dhe të mesëm;

- Bën mbledhjen e të dhënave për shkollat e niveleve përkatëse;
- Propozon masa të ndryshme për avancimin e arsimit të përgjithshëm, profesional, jo
formal dhe special në komunë;
- Ofron bashkëpunim dhe shkëmbim përvojash, në mënyrë të ndërsjellë, në mes të
institucioneve të arsimit që merren me këtë lëmë, në nivel të vendit dhe jashtë vendit;
- Kryen edhe punë të tjera, të cilat i kërkohen nga shefi i sektorit dhe drejtori i
Drejtorisë;
- Për punën e tij i përgjigjet shefit të Sektorit dhe drejtorit të Drejtorisë së Arsimit.
Kushtet:
-Diplomë

Universiteti, drejtimi në lëmin e arsimit;

-Aftesi per perpilimin e raporteve zyrteve per mbarvajtjen e punes ne Institucionet
edukativo-arsimore;
-Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën profesionale specifike të fituar përmes
arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
-Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme per Institucionet edukativoarsimore;
-Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
-Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe
këshillave profesionale;
-Përvojë 3 vjeçare e punës në profesion,
-Njohja e punës me kompjuter është e domosdoshme.
Data e shpalljes së Konkursit : 27.05.2015 deri me dt. 10.06.2015
Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Qendrën për Shërbim me Qytetarë në
objektin e komunës së vjetër.
Në aplikacion duhet te ceket qartë titulli i vendit te punë dhe dokumentet e
bashkangjitura aplikacionit duhet te jenë kopje dhe nuk kthehen.
“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë
shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë
mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet e Kosovës”.
“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të
drejtë dhe proporcional në organet e shërbimet civil të administratës publike
qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149
për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e
mangëta refuzohen.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes për pozitat e
cekura më lart.
KPSHC (Komisioni përzgjedhës i shërbimit civil) duke u bazuar në nenin 25
paragrafi 1 të Rregullores NR. 02/2010 për procedurat e rekrutimit të shërbimit civil,
mund të verifikoi me institucionet përkatëse vërtetësinë e të dhënave të sigurta nga
kandidatët.
Aplikacionet duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e
dokumentacionit të kualifikimit, përvojës së punës si dhe dokumentacionet tjera të
nevojshme të kërkuara sipas kushteve të konkursit.
Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni me Njësinë e personelit, zyra
nr.40, në këtë nr. të telefonit 038/230-900 lokali 10-70.

