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Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Nr. 01-111-59332/01
Datë: 07.05.2019

Në bazë të nenit 18 paragrafi 5 i Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni
4 paragrafi 5 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, neni 5 paragrafi
2 i Rregullores Nr. 21/2012 për avancimin në karrierë të nëpunësve civil, Komuna e Prizrenit zgjatë afatin
edhe për 7 ditë kalendarike për këtë:

KONKURS PËR AVANCIM BRENDA INSTITUCIONIT PËR PLOTËSIMIN E POZITËS
SË LIRË

Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Titulli i pozitës së punës: Drejtor i Qendrës për Punë Sociale - MSK/110 / JP00038861
Pozita: e karrierës
Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale: Niveli drejtues
Grada/Koeficienti: 8,5

Qëllimi i vendit të punës:

 Sigurimi i ofrimit të kujdesit dhe  shërbimeve sociale për personat me nevojë

Detyrat kryesore:

1. Udhëheqë punën e përgjithshme të sektorit dhe ndihmon drejtorin në caktimin e objektivave
dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave si dhe harton planin e
punës për sektorin;,

2. Menaxhon stafin e sektorit, dhe organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, si
dhe ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit;,

3. Në bashkëpunim me drejtorin, bënë vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme
dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së
punës;

4. Shqyrton ankesat e palëve të pakënaqur lidhur me refuzimin e të drejtës për ndihmë sociale
nga nëpunësi i ndihmës sociale; Ruan në formë digjitale materialet bibliotekare,

5. Përcjellë nevojat sociale në mënyrë që të caktohen prioritetet e punës dhe që të sigurohet
mirëqenia sociale duke përfshirë të gjithë qytetarët e në veçanti personat me nevoja të veçanta;

6. Nënshkruan të gjitha aktvendimet lidhur me njohjen apo refuzimin e ndonjë të drejte në
ndihmë sociale dhe shërbime sociale dhe kujdeset që të mbrohen ato të drejta të garantuara;
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7. Është i autorizuar të paraqes kërkesë para gjykatës për të shqiptuar një urdhër kujdestarie për
fëmijët e abuzuar apo të lënë pas dore

8. Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes
trajnimit për kryerjen e detyrave në përputhje me standardet e kërkuara;

Kushtet:

 Diplomë universitare, drejtimi: juridik, psikologji, pedagogji, sociologji, punëtorë social dhe 5 vite
përvoj pune.

Shkathtësitë e kërkuara:

Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim;
Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë ;
Shkathtësi në udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup

punues;

Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access).
Njohja e gjuhes angleze.

Dokumentacioni i kërkuar:
- Fotokopja e vërtetuar e diplomës (Formati A4);
- Vërtetim mbi përvojën e punës;
- Dy - rekomandime;
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
- Certifikata e lindjes;
- Certifikata që nuk jeni nën hetime;
- Kopja e letërnjoftimit;
- Certifikata të ndryshme.

Për shkak të mos aplikimit të një numri të balancuar të aplikacioneve nga aspekti etnik, konkursi
zgjatet edhe për 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më
07.05.2019 deri më datën 13.05.2019 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.
Të drejtë konkurrimi kanë vetëm të punësuarit në Institucionin e Komunës së Prizrenit. Komuna e
Prizrenit ofron mundësi të barabarta për të gjithë nëpunësit civil ekzistues brenda Komunës.
Rekrutimi dhe përzgjedhja do të bëhet në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës, Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe
Rregullores Nr. 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civilë.
Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në https://kk.rks-
gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të
aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek
ne drejtpërdrejtë në sportelin e pranimit nr. 2, në objektin e administratës komunale në Komunën e
Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren. VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast
nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 44715 prej orës 08:00 – 16:00.  Aplikacionet e
pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose
çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për
dorëzimin e aplikacioneve.

Zyra e Personelit


