
                                                                                                  
                         KOMUNA E PRIZRENIT                                                                       Qendra Kryesore e  

                         Drejtoria për Shëndetësi                                                                          Mjekësisë Familjare                                  

                                                                                                                    Nr.12/4    

                                                                                                                    Me datë: 28.09.2018 

                                                                                                                    P r i z r e n 
 

 Në bazë të nenit 8, nenit 10 paragrafi 2 pika 2.3 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212  dhe të  Udhëzimit 

Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e  procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria për 

Shëndetësi e Komunës së Prizrenit dhe Drejtoria e QKMF-së  shpall: 

 

K  O  N  K  U  R  S   P U B L I K  

Për punë dhe detyra specifike 

 
QKMF-QENDRA E MIRËQENJES SË GRUAS (Projekti „Skriningu i kancerit të qafës së mitrës në 

Komunën e Prizrenit“) 
 

Titulli i vendit të punës: GJINEKOLOG/E 

Niveli i pagës: 600 € 

Numri : një (1) 

Periudha: Njëqind e njëzet (120) ditë,  nga 40 orë në javë. 

 

Detyrat kryesore të punës: 

1.1. Marrja e strishove të PAP testit dhe evidentimi i të dhënave përcjellese të strishos, 

1.2. Koordinimi i punës me stafin e QMG-së, koordinatorin e projektit dhe stafin e Spitalit Rajonal të Prizrenit, 

1.3. Raportimi i rregullt i mbarëvajtjes së projektit tek koordinatori i projektit, 

1.4. Komunikimi profesional dhe bashkëpunimi me donatorët e jashtëm, 

1.5. Prezentimi në media i projektit nëse shfaqet nevoja. 
 

Kualifikimi arsimor dhe profesional: 

 

Specialist gjinekolog/e përvojë pune nga lëmia e kërkuar. 

 

Dokumentacioni i kërkuar: 

 

1.2 Licenca e punës  e specialistit Gjinekolog/e, 

1.2 Çertifikata/ekstrakti i lindjes, 

1.3 Dëshmi për përvojë pune në lëminë e kërkuar dhe çertifikata për trajnime dhe aftësim profesional. 

 

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në QKMF në Prizren, së bashku me dokumentacionin e kërkuar  në zyrën 

nr.101 prej orës 07.00-15.00. 

 

Afati i i Paraqitjes së aplikacioneve është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, nga data 28.09.2018 

deri me datën 12.10.2018. 

Aplikacionet e dorëzuara pas mbylljes së Konkursit dhe ato të pakompletuara, nuk do të pranohen. 

Në intervistë me gojë, ftohen vetëm aplikantët nga Lista e ngushtë, e cila hartohet mbi bazën e kritereve të 

konkursit.  

 

Dokumentacioni i kërkuar (kopjet e dokumenteve të kërkuara) duhet të jenë të vërtetuara në Komunë apo te noteri, 

të njëjtat nuk ju kthehen pas përfundimit të procedurave të konkursit (mbeten në QKMF, për të dëshmuar 

konkurimin tuaj).   

 


