
Republika e Kosoves
Republika Kosova - Republic of Kosova

Komuna e Novoberdes
Opstina Novo Brdo-Municipality of Novo Brdo

ZYRA E PERSONELIT

Ne baze te nenit 4 paragrafi I i Udhzimit Administrativ nr.07/2017 Per Rregullimin e Procedurave
te Konkursit ne Sektorin Publik:

1. DREJTORIA E SHENDETSIS DHE MIREQENJES SOCIALE SHPALL

KONKURS

1.1. Vendi i punes: MENAXHER I SHTEPIS SE PLEQVE.

Nje Pozite
Koficienti 8
Lloji i ernerirnit: l KARlERES
Kohezgjatja: Zbatohct periudha provuese prej 12 muaj me mundesi te konfirmimit te akt-ernerimit
Orari plote: 40 ore ne jave

Detyrat dhe pergjegjesit:

Eshte pergjegjes per disiplinen dhe mbarevajtjen e puneve ne Shtepine e pleqve.
Perpilon orarin dhe percakton nderrimet e punetoreve gjate javes.
Kontrollon ardhjen dhe shkuarjen e punetoreve nga puna.
Ne bashkepunim me stafin aktual percjell gjendjen shendetesore te klienteve.
Ne bashkepunim me stafin percjell kualitetin e shujtave dhe pergatit kerkesat per furnizime mujore
per ushqime dhe pije.
Eshte pergjegjes per furnizimet me karburante per nxemje dhe gjenerator.
Bashkepunon me QPS-ne e kornunes.Drejtorin per shendetesi dhe mireqenies sociale dhe me OJQ te
ndryshme te cilat trajtojne kete komunitet.
Raporton tek Drejtori per Shendetesi dhe Mireqenies Sociale te Kornunes
Pergatit planin e punes per shtepine dhe raporton me shkrim ne drejtori te shendetesise dhe
mireqenes sociale si dhe ne MPMS per pune vjetorc.

Shkathesit e kerkuara:
Aftesi ne menaxhimin e stafit dhe rezidenteve dhe delegimi i detyrave dhe pergjegjesive.
Shkathtesi te duhura organizative dhe koordinuese.
Aftesi per te punuar si pjese e ekipit.
Aftesi per zgjedhjen e problemeve.
Gatishmeri per tu sherbyer te gjitha komuniteteve.
Te posedoj patente shofer per te vozitur kur kerkohet

Kualifikimet edukative dhe profesionale per postin
Fakulteti i kryer i shkencave shoqerore.
Pervoje pune ne sherbimin civil se paku 3 vjet
Njohja e punes ne kompjuter
Te njoh shkelqyeshem gjuhen shqipe dhe Serbe.



1.2. Vendi i punes.Moter/Teknik Medicional 4 pozita
Koeficien ti H-653

Orari i Punes 40 Ore ne jave.

Detyrat dhe Pergjegjesit:
Kujdeset per higjienen e klierueve te ndihmoj ne pastrimin e tyre si dhe te bej pastrimin e atyre qe
nuk mund te pastrohen vet per shkak te gjendjes se rend shendetesore dhe e raporton infermierin
pergjegjes dhe infermierin e nderrimit.
Ka per detyre te bej rregullimin e shtreterve dhe te repartit si dhe pastrimin e tyre.
Ne bashkepunim me infermierin organizojne dergimin e klienteve ne restorantin kuzhines dhe bejne
shpemdarjen e ushqimit per klientet ne nevoje si dhe u ndihmojne ne te ushqyer atyre qe nuk mund
te ushqehen vet.
Pergatit klientet ne mengjes dhe ne mbrernje si dhe u ndihmon ne veshmbathjen e tyre.
Ben nderrimin e pampersave te klienteve si dhe i pergatit per gjume ne mbrernje duke jua pastruar
kembet dhe duke jua rregulluar shtratin.
Ben percjelljen e klienteve dhe merr pjese ne terapine e punes dhe te rehabilitimit ne bashkepunim
me infermieret.
Ndihmon infermieret ne transportimin e rasteve jashte institucionit.
Kryen edhe pune tjera sipas nevojave te klienteve ne shtepine e pleqve
Pergatit raporte javore.mujore dhe vjetore
Bashke me stafin tjeter ne ndcrrirn ndihmon dhe pergatit ushqimin per te moshuarit

Aftesite kryesore, diturite, zotesite qe kerkohen:
Aftesi per te komunikuar si verbalist po ashtu edhc me shkrim.
Te kete vullnet te punoj me persona te moshuar

Kualifikimet edukative dhe profesionale :
Shkolla e mesme e mjeksis se pegjithshme,
E deshirueshme Fakulteti i infermieris.
Pervoje pune ne institucione te ngjashme e deshirueshrne,

1.3. Vendi i punes.Ndihrnes i Motres/Teknik Medicional 3 pozita
Koeficienti H-60
Orari i Punes 40 Ore ne jave,
Detyrat dhe Pergjegjesit:

Kujdeset per higjienen e klienteve te ndihmoj ne pastrimin e tyre si dhe te bej pastrimin e atyre qe
nuk mund te pastrohen vet per shkak te gjendjes se rend shendetesore dhe e raporton infermierin
pergjegjes dhe infermierin e nderrimit.
Ka per detyre te bej rregullimin e shtreterve dhe te repartit si dhe pastrimin e t1re.
Ne bashkepunim me infermierin organizojne dergimin e klienteve ne restorantin kuzhines dhe bejne
shperndarjen e ushqimit per klientet ne nevoje si dhe u ndihrnojne ne te ushqyer atyre qe nuk mund
te ushqehen vet.
Pergatit klientet ne mengjes dhe ne mbremje si dhe u ndihmon ne veshmbathjen e tyre.
Ben nderrimin e pampersave te klienteve si dhe i pergatit per gjume ne mbremje duke jua pastruar
kembet dhe duke jua rregulluar shtratin.
Ben percjelljen e klienteve dhe merr pjese ne terapine e punes dhe te rehabilitimit ne bashkepunim
me infermieret.



Ndihmon infermieret ne transportimin e rasteve jashte institucionit.
Kryen edhe pune tjera sipas nevojave te klienteve ne shtepine e pleqve.
Pergatit raporte javore,mujore dhe vjetore
Bashke me stafin tjeter ne nderrjm ndihmon dhe pergatit ushqimin per te moshuarit

Aftesiti; kryesore, diturite, zotesite qe kerkohsn.
Aftesi per te komunikuar si verbalist po ashtu edhe me shkrim.
Te kete vullnet te punoj me persona te moshuar

Kualifikimet edukative dhe profesionale:
Shkolla e mesme e mjeksis se Pergjithshme.
Pervoje pune ne institucione te ngjashme e deshirueshme.

1.4. Vendi i punes:Kryekuzhinjer/e 1 pozita
Koeficienti -6
Orari i Pun es 40 Ore ne jave.
Detyrat dhe Pergjegjesit:

Organizon dhe kontrollon punen e sherbirnit te ushqimit dhe cakton nderrimet e punetoreve.
Pergatite menyne mujore per shujtat ditore te rezidenteve me rekomandimin e mjekut dhe eshte
pergjegjese per aplikimin e saj.
Ben kerkesen per furnizim me artikuj ushqimor duke u bazuar ne menyne e ushqimit dhe
konsultimin e depoistit per rezervat aktuale ne depo.
Eshte pergjegjes per shpenzimin e material it duke u bazuar nc normative te ushqimit.
Eshte pergjegjes per kualitetin dhe pergatitjen e ushqimit ne rnenyre te rregullt.
Kujdeset per shperndarjen e ushqimit tek rezidentet me nevoje neper reparte dhe dhoma.
Kujdeset per perdorimin e pajisjeve ne kuzhine ne rnenyre te rregullt.
Mbane evidence te sakte mbi fumizimet dhe shkarkimet nga depoja kryesore.

Shkathtsstr e kerkuara:
Gatishrneri e plote per ofrim te sherbirneve rezidenteve
Gatishrneri per komunikim dhe trajtim te gjithe rezidenteve pa dallim etniteti.

Kualifikimet edukative dhe profesionale
Shkolla e mesme e kryer drejtimi i Gastronomis .
Pervoje pune re pakten 3 vite ne kuzhine.



1.5. Vendi i punes:Ndihmes kuzhinjer 2 pozita
Koeficienti: 5.5
Orari i Pun es 40 Ore ne jave.

Detyrat dhe Pergjegjesit:

Organizon dhe bene pregaditjen e ushqimit per te gjithe banoret e shtepis se pleqve.
Bene pastrimin e kuzhines dhe te enve qe perdoren pas shperndarjes se ushqimit te banorve ne
shtepin e kultures.

Ben kerkesen per furnizim me artikuj ushqimor te Kryekuzhinjeri duke u bazuar ne menyne e
ushqimit dhe konsultimin e depoistit per rezervat aktuale ne depo.
Eshte pergjcgjes per shpenzimin e materialit duke u bazuar ne normative te ushqimit.
Eshte pergjegjes per kualitetin dhe pergatitien e ushqimit ne rnenyre te rregullt.
Kujdeset per shperndarjen e ushqimit tek rezidentet me nevoje neper reparte dhe dhoma.
Kujdeset per perdorimin e pajisje\e ne kuzhine ne menyre te rregullt.
Mbane evidence re sakte mbi furnizimet dhe shkarkimct nga depoja kryesore.

Shkathtesit e kerkuara
Gatishmeri e plote per ofrim te sherbirneve rezidenteve
Gatishrneri per komunikim dhe trajtim te gjeth rezidenteve pa dallim etniteti.

Kualifikimet edukative dhe profesionale
Shkolla e mesme e kryer drejtimi i Gastronomis
Pervoje pune te pakten 2 vite ne kuzhine

Konkursi eshte i hapur 15 dire nga data e publikimit ne mjetet e informimit prej: 13.05.2020 deri
me02.06.2020.

Aplikacionet mund te mirren ne zyren nr.24 kati i pare ndertesa e Kuvendit Komunal cdo dite pune
prej ores 8.00 deri ne ora 15.00

Me: 13.05.2020
Novoberde


