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Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                   Opština Prizren – Prizren Belediyesi

İnsan Kaynakları Yönetim Birimi
Nr. RN00009016
13.05.2022

06/L-114 sayılı Kamu Yetkililer Yasası’nın 67. Maddesi gereğince Prizren Belediyesi aşağıda yer alanları
ilan eder:

KONKUR

İş yeri adı: Sekreter
Enstitü: Prizren Belediyesi
Departman/Müdürlük: Eğitim Müdürlüğü
Konum türü: Kamu Yetkilisi
Maaş seviyesi: 7
Konum sayısı: 9 (dokuz)
Denetimci : Eğitim – öğretim Enstitü / Okul Müdürü
Adlandırılma süresi: Süresiz

Okullar:

1. Prizren “Remzi Ademaj” lisesi

2. Prizren “Gjon Buzuku” lisesi

3. Prizren “Lorenc Antoni” Tıp lisesi

4. Prizren “Emin Duraku” İlk ve orta öğretim okulu

5. Prizren “Haziz Tola” İlk ve orta öğretim okulu

6. Prizren “ Fadil Hisari” İlk ve orta öğretim okulu

7. Prizren “Leke Dukagjini” İlk ve orta öğretim okulu

8. Zhur “Deshmoret e Zhurit” İlk ve orta öğretim okulu
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9. Prizren “Gani Saramati” İlk ve orta öğretim okulu

Kamu Yetkililerin kabulü ile ilgili genel ve özel koşullar:

- Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olması;

- Eylemde bulunma yetkisine sahip olması;

- Dil Yasasına uygun olarak resmi dillerden biri bilmesi;

- İlgili görevi yerine getirebilmesi için sağlık açısından iyi durumda olmalıdır;

- Kasıtlı olarak cezai bir suç işlemekten dolayı kesinleşmiş bir kararla cezalandırılmamış olması;

- Yasa doğrultusunda kamu yetkilisi görevinden işten uzaklaştırılması için herhangi bir disiplin cezasına

sahip olmaması.

Gerekli eğitim: Hukuk, kamu yönetim ve ekonomi alanından üniversite diploması.

Beceriler, deneyim ve diğer nitelikler:

- 2 yıl profesyonel iş tecrübesi;

- Üniversite eğitimi ve ilgili eğitim yoluyla kazanılan belirli profesyonel alanda bilgi;

- Uygulanabilir yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi;

- İletişim ve iş planlama becerileri;

- İdari düzeyde personel koordinasyonu

- Araştırma, analitik, değerlendirme, profesyonel tavsiye ve tavsiyelerin formülasyonu;

- Bilgisayar becerisi (Word, Excel, Power Point, Access).

Okul Sekreterin görev ve sorumlulukları:
- Okul adına çeşitli belgeleri derler (müdürün talebi üzerine kanunlar, kararlar, tüzükler,

bildirimler, sertifikalar, cevaplar vb.);

- Öğretmenlerin, öğrencilerin ve diğer okul personelinin tüm kayıtlarını (verilerini) tutar;

- Çalışanların kayıtlarını tutar ve kütük kayıtlarının (dosyalarının) güncellenmesiyle ilgilenir, iş

deneyimi, öğretmenlerin doğum izni, emeklilik süreleri ve diğer tüm idari işleri yapar ve okul

müdürü aracılığıyla BEM'e bildirir;

- Okul idaresi, yönetimi ve tüm okul faaliyetlerinde müdüre yardımcı olur;

- Yasanın, EBTB'nin idari yönergelerin ve diğer yasal işlemlerin uygulanmasında müdüre

yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur;
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- Kapsayıcılık, tarafsızlık ve hoşgörü programları geliştirmede ve sağlamada yönetmene yardımcı

olur;

- Arşivin ve okul yönetiminin eksiksiz ve doğru bakımıyla ilgilenir;

- Verileri SMIA'e kaydeder, okul istatistiklerini ve raporlarını derler ve izler;

- Okul yönetimi ile ilgili tüm konuların yazılı tutanaklarını tutar;

- Okula yönlendirilen herhangi bir yazılı talebi / şikayeti kaydeder ve müdüre yanıt için resmi
sürelere uyulduğunu bildirir;

- Posta teslimatlarını, mektupları veya paketleri vb. kabul eder;

- Teknik servis çalışanlarının çalışmalarını kontrol eder ve okul binası / avlusu içindeki ve
dışındaki tesislerde temizlik için sorumluluk talep eder;

- Okul müdürü, BEM ya da EBTB tarafından belirlenen diğer görevleri de yerine getirir. (iş
tanımına uygun).

Gerekli belgeler:

- Diplomanın onaylanmış nüshası
- TRUST tablosu ile birlikte iş deneyimin doğruluk belgesi
- Doğum ekstresi
- Kimlik belgesi nüshası
- Sicil kayıt belgesi
- Çeşitli sertifikalar varsa

Konkur, 13.06.2022 yayımlanma tarihinden 20.06.2022 tarihine kadar yani konkurun kapanışına kadar
yayınlandıktan 8 gün sonrasına kadar açık kalacaktır. Bu süre zarfında iletilmeyen ve tamamlanmamış
belgeler kabul edilmeyeceklerdir. Başvuru talimatları: Müracat talebi
https://kk.rksgov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/si ve
https://konkursi.rksgov.net/jobs?servant=2 adresinde bulunmaktadır. Belge başvurunun her bir
noktasına göre tamamlandıktan sonra, konkur gereğince talep edilen evraklar da eklenerek doğrudan
Prizren “ Remzi Ademaj “ no’suz caddesi, Prizren Belediyesi yönetim kabul gişesine müracat edebilir.
DİKKAT: Belirlenen süre sonrasında kabul edilen başvurular kabul edilmemiş olarak nitelendirilir, eğer
posta ileti tarihi ya da herhangi bir başka gönderi tarihi  başvuru teslimat süresinden önce gönderildiği
kanıtlanır ise. Konkur, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde herhangi bir ayrım gözetmeksizin
hedeflenen tüm adaylar için eşittir. Konkur ve sonuçlar https://konkursi.rks-gov.net/ adresinde ilan edilir.

İnsan Kaynakları Birimi
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