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Duke u bazuar në nenin 8, dhe nenin 10 paragrafi 6, 7 dhe 8 të ligjit me nr. 03/L-212 të Punës, dispozitave
të Ligjit me nr. 04/L-077 mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe në bazë të Vendimit me nr. 01-060-33455
të dt. 29.04.2020 të Kryetarit të Komunës, Komuna e Prizrenit shpall:

KONKURS
Për rekrutimin  e punëtorëve sezonal

Drejtoria për Emergjencë dhe Siguri
Pozita: Punëtorë sezonal – Mbështetës i Zjarrfikësve
Numri i nëpunësve:  20 (njëzet)
Paga Bruto: 300 Euro
Kohëzgjatja: Kohë të caktuar 4 muaj

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Pranon lajmërimin e zjarreve apo të ndonjë fatkeqësie tjetër,
 I ndihmon zjarrfikësit gjatë intervenimeve,
 Kujdeset për pajisjet personale dhe të përbashkëta,
 Në rast të ndonjë prishje eventuale në terren, ndihmon zjarrfikësin në rregullimin  e

pajisjes,
 Është përgjegjës për kryerjen  e detyrave të dhëna nga eprori, që nuk kërkojnë kryerjen

e trajnimeve profesionale dhe që nuk rrezikohet shëndeti dhe jeta e punëmarrësit.

Shkathtësitë e kërkuara:
 Aftësi të mira të komunikimit,
 Njohja e mirë e punës,
 Gatishmëri për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe me mbikëqyrje,
 Aftësi të mira ndër-personale dhe mbajtja e kontakteve me personat vendimmarrës dhe
 Të ketë aftësi të punoj me të tjerët në mjedis multi-etnik.

Kushtet e kërkuara:
 Shkolla e mesme
 Trajnime të ndryshme

Aplikantët duhet të paraqesin:

- Aplikacioni për punësim (i plotësuar me të dhëna të sakta)
- Diploma e shkollës së mesme (kopja e vërtetuar)
- Certifikata të ndryshme për trajnime
- Certifikata që nuk jeni nën hetime
- Fotokopja e letërnjoftimit
- Ekstrakti i lindjes



Konkursi ngel i hapur nga dt. 07.05.2020 – 14.05.2020 që konsiderohet si ditë e fundit e
përmbylljes së konkursit. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë aplikuesit të cilët i plotësojnë kriteret
sipas udhëzimeve të përmendura si në dispozitiv. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë
nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.
Forma e aplikimit: Aplikimi do të bëhet vetëm në formë elektronike. Formularët për aplikim
mund të merren në linkun https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-
njoftimet/aplikacione/?page=2020 dhe formularët për aplikim së bashku me dokumentacionin e
kërkuar duhet të skenohen dhe të dërgohen në e-mailin rekrutimi.kpz@rks-gov.net
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