Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic Of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opstina Pristina - Municipality Of Prishtina

Në bazë të nenit 11, parag. 1, nenit 18, parag.1 dhe 3, nenit 20, parag. 1 të Ligjit nr.
03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Udhëheqësi i Personelit të
Shërbimit Civil Komunal, rishpallë këtë
KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS
I. KABINETI I KRYETARIT
1. POZITA: Zyrtar i lartë për media–një (1)ekzekutues
KOEFICIENTI : 7
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit profesional
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefi i Zyrës, Kryetari i Komunës.
DETYRAT E PUNËS:
- Siguron transparencë dhe qasje publike për punën e drejtorëve të administratës
komunale, të institucioneve arsimore, shëndetësore dhe të ndërmarrjeve publike lokale,
duke iu ofruar informata dhe dokumente qytetarëve dhe mediave;
- Informon publikun për vendimet e nxjerra nga ana e Kuvendit të Komunës, me anë të
konferencave dhe të lëshimit të kumtesave për shtyp;
- Mban lidhje me shtypin lokal dhe me mediat elektronike për çështjet që iu takojnë
organeve të Komunës;
- Punon në nxjerrjen e gazetës interne”Buletini”në nivel të Komunës;
- Kryen edhe punë dhe detyra tjera që i caktohen nga shefi i Zyrës për marrëdhënie me
publikun.
Kushtet: Përgatitja superiore - Fakulteti i Filologjisë, 3 vjet përvojë pune, njohja e punës
me kompjuter është e domosdoshme.

II. DREJTORIA E EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT
POZITA: Zyrtar i lart për pylltari–një (1)ekzekutues
KOEFICIENTI : 6
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit profesional
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefi i Sektorit dhe Drejtori i drejtorisë.
DETYRAT E PUNËS:
- Përpilon planin dhe programin e punës në lëmin e pylltarisë;
- Përgatit projekte për pyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura;
- Jep mendime profesionale për mbrojtjen e pyjeve nga dëmtuesit;
- Jep mendime profesionale për shfrytëzimin e masës drurore;
- Përpilon dhe cakton orarin vjetor të organizimit të gjuetisë;
- Cakton orarin vjetor të organizimit të peshkatarisë;
- Kryen edhe detyra dhe punë të cilat i caktohen.
Kushtet: Përgatitja profesionale – Fakulteti i Pylltarisë, 3 vjet përvojë pune, njohja e punës
me kompjuter është e nevojshme.

Data e rishpalljes se Konkursit 20.03.2014 deri me dt. 03.04.2014
Të interesuarit që aplikojnë për këto vende të lira të punës, duhet t’i drejtohen
Panelit intervistues.
Do të ftohen vetëm kandidatët, të cilët përfshihen në listën e ngushtë .
“ Shërbimi Civil i Komunës është në shërbim të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe
mirëpret aplikime nga meshkujt dhe femrat e të gjitha komuniteteve të Kosovës “.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes për postet e cekura më lart.
Fletë aplikacionet e kandidatëve me dokumente të pakompletuara dhe ato që arrijnë
pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim si dhe dokumentacioni nuk kthehet.
VËREJTJE: Dokumentacioni (Diploma, Kontrata e punës ose Vërtetimi i përvojës së
punës) i bashkëngjitur aplikacionit duhet të jetë i fotokopjuar dhe i vërtetuar, tek
noteri.
Përvoja e punës duhet të dëshmohet përmes dokumentit zyrtar të lëshuar nga Trusti
Pensional i Kosovës ose nga ATK-ja.
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.

