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I)iejloiia per Shëiidetësi dhe Nlireqenie Sociale 
Nr. 06/4rtaiistit 
I)alë: 12.08.2022 

Bazuar në Ligjin e Punts Nr. 03/L-212, neni 8, dhe Udliëzirnin Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 per Rregullimin e 
Procedurave td Konkursit në Sektorin Publik, neni5, pika 5.1 dhe neni 6, Drejtoria per Shendetesi dhe Mireqenie Sociale, ri-
shpall: 

RI-SIIPALL KONKI IRS 
( hreudshCm  ) 

Institucioni: ShtCpia e Komunitetit per Personat me aftësi të Kufuzuara per te Rritur-I)eçan 
Drejtoria: Shendetesi dhe Mireqenie Sociale 
Titulli i vendit tC punCs: Kryeinfermier 
Niveli i pages: Koeficienti- H - 565 / I 
Kategoria funksionak: Infermier 
Lioji I pozitës: Ne kohe te caktuar 
Periudha kohore: 10 muaj 

Detyrat dhe pergjegjesite: 
• Pergatitja dhe ndarja e terapise sipas udhëzimit te mjekut; 
• Ben intervenimet medicinal sipas urdherit te mjekut; 
• Informimi i mjekut per te gjitha ndryshimet e rezidentit; 

• Informimi dhe percjellja e rezidentit per trajtim te nevojshëm mjekesore; 

• Kërkesa per furnizim me terapi ditore; 
• Kërkesa per materialin e nevojshëm medicinal; 
• Kujdesi ne mirëmbajtjen e gjithe materialit medicinal 
• Koordinon me stafin brenda shtepise (tekniket dhe ndihmCsit) 
• Raporton tek udheheqesi; 

• Kryen edhe pune të tjera varesisht nga kërkesa e udheheqesit. 

Shkollimi i kerkuar: Fakulteti Bachelor (Inferinier I pergjithshem). 

.ftesi / Cr%oje dhe atrihute tjera qe kCrkohen: Tel We aftesi komunikuese, negocuese dhe bindese ne menaxhimin e puneve. 

Kushtet e pjesëmarrjes nC rekrutim: Të drejte aplikimi kane te gjithe shtetasit e Republikes se Kosovës, te moshës madhore te diet kane 
zotesi per te vepruar, kane pergatitjen e nevojshme shkollore dhe aftesi tizike qe kerkohet per poziten perkatese. 

Marrja dhe dorCzimi I aplikacioneve: Aplikacionet merren dhe dorezohen ne ndertesen e Komunes prane: Zyres Pritëse. 

Konkursi mbetet I hapur8 ditC nga dita e publikimit nga data: 12.08.2022 deri 19.08.2022. 

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi eshte I hapur per te gjithe kandidatet e interesuar. 

Aplikacionit i bashkëngjitet: Kopja e diplomës mbi kualifikiniin, Kopja e Leternjoftimit te Republikes së Kosovës, Ekstraktin e 
iindjes, VCrtetimin qe nuk eshte nen hetime, Dëshmi (Vërtetim) per pervojen e punës, certifikata te trajnimeve nëse ka dhe 
dokumentacione tjera. 

Kandidatet te diet perzgjidhen ne listen e ngushte per interviste njoftohen: Ueb faqen e komunes, njoftimiji 	 ne afat Iigjor, 
kandidatet jane te obliguar, qe te sjeliin me vete dokumentet origjinale mbi kualitikimin, trajnimet 	 te cilat jane 
dorezuar ne aplikacion, dhe te chat duhet te verifikohen nga Komisioni intervistues. 	 - 
Komuna e Deçanit mirepret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e te gjitha komuniteteve te Kosovës".// 	 . - A\ 
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