REP UBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN
OSNOVNI SUD U PRIZRENU – BASIC COURT OF PRIZREN

Në mbështetje të nenit 8 Ligji Nr.03/L-212 i Punës, nenit 4 dhe 5 të Udhëzimit Administrativ
Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Konkurs në Sektorin Publik, Qarkore Administrative
Nr. 01/2014 të nxjerrë nga Ministria e Administratës Publike me datë 8 dhjetor 2014 dhe Vendimin
(KGJK, nr. 10/2016) Për Kategorizimin e Pozitave të Nëpunësve Civil të Administratës Gjyqësore në
Shërbyes Jo-Civil

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN
shpall:
K O N K U R S Nr.01/2018
1.DORËZUES - 1 (një) pozitë, Gjykatën Themelore në Prizren-Dega në Dragash
2.MIRËMBAJTËSE HIGJIENE - 1 (një) pozitë, Gjykatën Themelore në Prizren-Dega në Suharekë

Pozita nr.1
Titulli i vendit të punës: DORËZUES
Numri i ekzekutuesve: 1 (një)
Koeficienti: 5
Raporton tek: Ndihmës Administratori
Vendi: GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË DRAGASH

Qëllimi i vendit të punës:
Siguron shpërndarjen e postës në gjykatë dhe institucionet tjera.
Detyrat dhe përgjegjësit kryesore:
1. Shpërndan thirrjet dhe dokumentet tjera te palët, dëshmitarët dhe të tjerët në regjionin përkatës të
gjykatës.
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2. Dërgon, pranon dhe shpërndan postën për gjykatë.
3. Kompleton gjithë dokumentacionin e nevojshëm për detyrat e lartë përmendura.
4. Përgjegjës për shpërndarjen e shkresave zyrtare , ofrim të punës cilësore, si dhe kryen edhe punë
tjera sipas nevojës.

Njohuri, Shkathtësi dhe aftësi për vendin e punës:
- Aftësi të mjaftueshme që herë pas herë të merret me disa çështje të cilat nuk janë paraparë me
udhëzime, por që lidhen me nevojat e institucion;
- Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;
- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);
Përgatitja profesionale dhe kualifikimet:
- Arsimimi i mesëm
Përvoja e punës:
- Së paku një ( 1 ) vitë përvoj pune.

Pozita nr.2
Titulli i vendit të punës: MIRËMBAJTËSE HIGJIENE
Numri i ekzekutuesve: 1 (një)
Koeficienti: 4.5
Raporton tek:Ndihmës Administratori
Vendi: GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË
Qëllimi i vendit të punës:
-

Siguron mirëmbajtjen e pastërtisë në nivel të Gjykatës.

Detyrat dhe përgjegjësit kryesore:
1 .Përgjegjës/e për pastrimin e gjithë pajisjeve brenda dhe jashtë gjykatës.
2. Përcakton nevojat për furnizim me material higjienik.
3. Ndihmon ( përkrah) shtëpiakun dhe punëtorët tjerë sipas nevojës.
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4. Përgjegjës/e për mbajtje të pastërtisë në nivel të duhur, ofrim të pastërtisë cilësore., si dhe kryen
edhe punë të tjera sipas nevojës
Njohuri, Shkathtësi dhe aftësi për vendin e punës:
Të jetë i/e aftë për të mirëmbajtur pastërtinë në çdo kohë dhe në nivel - e nevojshme
Përgatitja profesionale dhe kualifikimet:
-

Diplomë e shkollës fillore -------------e nevojshme.

VEREJTJE:
Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në Web portal, si dhe në njërën nga gazetat
ditore, duke filluar nga data e publikimit më 23/05/2018 gjer më datën 06/06/2018 që
konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.
Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu qysh
parashihet me Ligjin Nr.03/L-212 të Punës dhe të drejtat dhe detyrimet e të punësuarit që
themelojnë marrëdhënie pune sipas këtij konkursi do të rregullohen në pajtim me Ligjin Nr.03/L212 të Punës.
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit si në vijim:
1. Dëshmitë mbi kualifikimet shkollore
2. Dëshmitë mbi përvojën e punës
3. Dokumentin e identifikimit (përfshirë dhe çertfikikatën e lindjes)
4. Çertifikimet e ndryshme
5. Çertifikata që nuk jeni nën hetime dhe
6. Çdo dokument tjetër të kërkuar sipas konkursit apo që ju mendoni se është relevant për
konkurimin tuaj
Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në Web portal: http://www.gjyqesori-rks.org/
ose mundë ti merrni në hard copy: GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË DRAGASH DHE
DEGA NË SUHAREKË. Aplikacionet e plotësuara dorëzohen, personalisht apo përmes postës, në
adresën: GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-(Adr.Viliam Voker p.n.Prizren) -ose në degët e kësaj
Gjykate në DRAGASH DHE NË SUHAREKË.
Vetëm kandidatët të cilën i plotësojnë kriteret e konkursit do të selektohen për listën e ngushtë
dhe do të ftohen në testin me shkrim, ata që kalojnë testin me shkrim do të thirren në intervistë
me gojë. Kandidatët që ftohen në testimin me shkrim, janë të obliguar që me vete të sjellin
dokumentin origjinal për verifikim para Komisionit.
Informimi i kandidatëve do të bëhet përmes telefonit, email adresës.
Njoftimet e tjera i gjeni në http://www.gjyqesori-rks.org/ , ndërsa në rast nevoje mund të na
kontaktoni në, tel: 029-222-125 , çdo ditë pune, prej orës 08:00 – 16:00.
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