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Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                   Opština Prizren – Prizren Belediyesi  

 

 

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore 

Nr. 01-111-34450 

Datë: 04.03.2021 

 

Në bazë të nenit 67 dhe 80, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 dhe kërkesës nga Drejtoria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale, Komuna e Prizrenit, shpall:  

 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS  

 

Drejtoria e Punës dhe Mirqenjes Sociale 

 

Titulli i pozitës së punës:Kuzhinierë për Shtëpi Rezidenciale për persona me ngecje në zhvillimin mendor 

Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha e provës 6 muaj) 

Koeficienti: 6 

Numri i Ekzekutuesve: 1 (një). 

 

 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
1. Bën përgatitjen (gatimin) e tri shujtave ditore për banoret e Shtëpisë Rezidenciale; 

2. Është përgjegjës dhe mbikëqyrës i furnizimeve me ushqim  për nevoja e kuzhinës në Shtëpinë  Rezidenciale; 

3. Përpilon dhe mbikëqyrë si dhe modifikon menytë e ushqimit sipas planifikimit, nevojave dhe kërkesave; 

4. Është përgjegjës për pastërti dhe larjen e Kuzhinës dhe objekteve përcjellëse  të kuzhinës;   

5. Është përgjegjës që të mbaj shënime dhe raporte të punës; 

6. Përmbush edhe detyra të tjera sipas kërkesave të stafit udhëheqës ( menaxherit) të Shtëpisë Rezidenciale.  

Shkathtësitë e kërkuara: 

• Aftësi për punë ekipore 

• Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion  

• Shkathtësi etike dhe fizike. 

 

Kushtet: 

• Shkolla e mesme profesionale  

• Trajnime të ndryshme. 
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Dokumentacioni i kërkuar:  

• Fotokopja e Letërnjoftimit  

• Ekstrakti i lindjes  

• Patentë shoferi valid  

• Dy - rekomandime ( nëse keni )  

• Diploma e vërtetuar e Shkollës së mesme profesionale    

• Certifikata të trajnimeve ose kualifikimeve adekuate  

• Certifikata që nuk jeni nën hetime. 

 

 

Titulli i pozitës së punës: Mirëmbajtës për Shtëpinë Rezidenciale për persona me ngecje në zhvillimin 

mendor  

Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha e provës 6 muaj) 

Koeficienti: 6 

Numri i Ekzekutuesve: 1 (një). 

 

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

1. Më njohurit elementare të mirëmbajtësit duhet të riparoj prishjet e vogla në rrjetin elektrik, ujësjellësit , 

kanalizimit, pajisjet e amvisërisë dhe të tjera.                                                                                        2. Në 

kohën e dimrit do të bëj ndezjen dhe mbikëqyrjen e sistemit të ngrohjes  qendrore të Shtëpisë Rezidenciale.                                                                                                                                                                           

3. Bën kërkesa për furnizim dhe e mbikëqyr furnizimin me lëndë djegëse për ngrohtoren e Shtëpisë 

Rezidenciale.                                                                                                                                                                          

4. Është përgjegjës për nevojat e transportit në  Shtëpinë Rezidenciale. Bën vozitjen sipas kërkesave dhe 

nevojave të stafit. Mirëmban veturën duke e përcjell gjendjen e saj, nevojat për furnizim me karburante, pjesët 

rezervë dhe mban shënimet mbi shpenzimet dhe shfrytëzimin  e veturës dhe të tjera.                                5. 

Është përgjegjës që të mbaj shënime dhe raporte të punës .                                                                            6. 

Përmbush edhe detyra të tjera sipas kërkesave të stafit udhëheqës ( menaxherit) të Shtëpisë Rezidenciale.  

 

Shkathtësitë e kërkuara: 

• Aftësi për punë ekipore 

• Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion 

• Shkathtësi etike dhe fizike. 

 

Kushtet: 

• Shkolla e mesme profesionale  

• Trajnime të ndryshme. 
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Dokumentacioni i kërkuar:  

• Fotokopja e letërnjoftimit  

• Ekstrakti i lindjes  

• Patentë shoferi valid të Republikës së Kosovës  

• Dy - rekomandime ( nëse keni )  

• Diploma e vërtetuar e Shkollës së mesme profesionale    

• Certifikata të trajnimeve ose kualifikimeve adekuate  

• Certifikata që nuk jeni nën hetime.  

 

 
 

 

 

Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më 

04.03.2021 deri më datën 18.03.2021 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e 

dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. 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 -Adresa jonë: në sportelin e pranimit, 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. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi 

ashtu siç parashihet me legjislacionin në fuqi. 

 

 

 

Zyra e Personelit 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


