
Lëvizje brenda kategorisë

Titulli i pozitës së punës Udhëheqës i Shtëpisë së Komunitetit
Klasa e pozitës Drejtues i Ulët 2
Koeficienti/Paga 8.5
Nr. i kërkuar 1
Data e njoftimit 19/08/2021
Afati për aplikim 03/09/2021 - 10/09/2021
Institucioni Komuna Prizren
Departamenti Drejtoria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale
Divizioni

Nr. i Referencës RN00007528
Kodi RPC0001361

Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin 
apo në një tjetër institucion të shërbimit civil.

 Konkurs

Vendi i punës Shtëpia e Komunitetit për persona me aftësi të 
kufizuara mendore në Prizren

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 38 (1,2,3 dhe 4) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për 
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovë, Neni 40 Komuna Prizren shpall:
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3. Kërkesat e përgjithshme formale

• Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente me 
to. Fakulteti Ekonomik, Sociologji, Psikologji, Punë Sociale dhe të ngjashme.

• Kualifikime të posaçme formale:
• Përvoja e punës e kërkuar: Së paku pesë (5) vite përvojë pune profesionale. 

4. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

• Njohuri të gjera e të thella të politikave, legjislacionit, procedurave sipas veprimtarisë që mbulon njësia; 
• Aftësi organizative dhe drejtuese për të menaxhuar njësi organizative ; 
• Aftësi për t'iu përshtatur prioriteteve dhe kërkesave, afateve kohore përmes aftësive analitike dhe zgjidhjes së 

problemeve; 
• Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësinë për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie besimi me 

eprorin dhe stafin që e menaxhon; 
• Aftësi për të motivuar stafin dhe për të menaxhuar me sukses një sërë projektesh të njësisë. 

2. Kushtet për lëvizjen brenda kategorisë dhe kërkesat e veçanta

• Të  jetë nëpunes civilë i të njëjtës kategori për të cilen aplikon.
• Të mos jetë ndëshkuar me ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende.
• Të jetë vlerësuar të paktën 'mire' për rezultatet në punë, të paktën gjatë dy viteve te fundit të vlerësimit.

1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës

1.Është përgjegjës për menaxhimin e të gjitha të hyrave dhe të dalave në shtëpinë e komunitetit

2.Menaxhon rreth mirëmbajtjes së të gjitha pajisjeve të shtëpisë së komunitetit

3.Pranimi I klientit të ri dhe adaptimi me kushtet dhe rendin shtëpiak

4.Bënë përcjelljen e kujdesit shëndetësor për klientë

5.Bënë përcjelljen e ushqimit dhe higjienës për klientë

6.Mbikëqyrë dhe rregullon orarin e stafit

7.Mbanë evidencën e rezidentëve dhe është përgjegjës për dosjet e rezidentëve

8.Bashkëpunon me Institucione tjera Komunale, komunitetit si dhe me OJQ e ndryshme për të mirat e klientëve

9.Zgjidh konfliktet në mes klientëve dhe merrë masa adekuate

10.Përgatit raporte, javore, mujore dhe vjetore dhe dorëzon në DPMS dhe MPMS
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5.Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

• Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
• Kopjet e dëshmisë së punësimit
• Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
• Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
• Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende

7. Data, vendi dhe ora ku do të zhvillohet intervista me gojë

• Datë 24.09.2021,  Kati i 3-të - Objekti i Administratës Komunale, Ora: 10:00

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil 
të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara 
inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

8. Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësive që do të vlerësohen në intervistën me gojë

Pyetje lidhur me Udhëzimin e shtëpisë së komunitetit dhe që lidhen me vendin e punës, motivin, njohuri të 
përgjithshme, Ligjet e aplikueshme lidhur me fushën e shëndetit mendor, pyetje logjike.

6. Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak

• Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet për lëvizje brenda kategorisë do të shpallet më së largu deri më 
datën 17/09/2021, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )

9. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve

• Intervist

10. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

• Përmes email dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

11. Mënyra e aplikimit

• Përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

12. Data e shpalljes së rezultateve përfundimtare

• Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutimi elektronik 
(https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht 
në mënyrë elektronike.
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