
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut
Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

Kryetari i Komunës
Nr. 01-111/01-0051233-2/19 dt. 26.06.2019
Mitrovicë

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,
Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe Rregullores nr.
21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civil, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë:

K O N K U R S I  B R E N D S H Ë M

Institucioni : Komuna e Mitrovicës së Jugut

Drejtoria: Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i Sektorit për Shërbime me Qytetarë – SHP/020

Kategoria funksionale/Grada:                Grada 7 (Koef. 7.5)

Numri i referencës: JP00039685

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Organizon dhe Mbikëqyrë punën, dhe ndan detyra mes stafit të qendrës;
 Kryen të gjitha punët dhe detyrat që kanë të bëjnë  me organizimin dhe koordinimin e punëve në shërbim;
 Përgatit projekte të vendimeve për caktimin e shenjave të njësive punuese të organeve të administratës

komunale, përdorimin e intranetit dhe skanimin e dokumenteve;
 Mbanë vulat e organeve komunale dhe i përdor sipas nënshkrimit të autorizuar;
 Bën caktimin e shenjave klasifikuese sipas natyrës së aktit;
 Përpilon raportet për punën e arkivit për lëndët e vendosura dhe të pavendosura për të gjitha organet e

administratës komunale;
 Mbikëqyrë pranimin dhe regjistrimin e kërkesave dhe parashtresave të palëve;
 Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të

siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara;

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur vetëm për nëpunësit civil ekzistues të Komunës së Mitrovicës së
Jugut që i plotësojnë kushtet e nevojshme të  përcaktuara me LSHCK dhe kriteret e caktuara me këtë konkurs.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë universitare në drejtimet: Juridik, Ekonomik ose Administratë Publike.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen: Minimum 4 (katër) vite përvojë pune profesionale; Njohuri dhe
përvojë në fushën e menaxhimit dhe zhvillimit të shërbimeve administrative; Shkathtësi të lartë në menaxhim,
organizim, caktim të objektivave dhe planifikim; Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë;
Njohuri të mira për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit; Shkathtësi të nivelit të lartë në
komunikim dhe negocim; Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve;
Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, internet).

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës.

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi është i hapur nga data 26.06.2019 deri me datën 03.07.2019

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën nr. 10 në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Në
aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës dhe ti bashkëngjiten këto dokumente:
diploma mbi kualifikimin, dëshmi mbi përvojën e punës; kopjet e vlerësimit për 2 vitet e fundit. Dokumentet duhet të
jenë në njërën prej gjuhëve zyrtare të komunës.

”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 në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e
shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr.
03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Për shkak të numrit të madh
të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


