REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO
Gjykata Supreme e Kosovës, bazuar në Marrëveshjë në mes të UNDP-Programi për Zhvillim të Kombëve të Bashkuara
në Prishtinë. në bazë të nenit 12, paragrafi 4 i Ligjit Nr.03/L-149 për Sherbimin Civil të Republikës së Kosovës,
Udhezimit Administrativ Nr.04/2016 si dhe Udhezimit Administrativ Nr. 01/2015.
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës
shpall:
KONK URS
Nr. 01/2019
Pë rs hkrimi i de tyrave të punës

Titulli i vendit të pozitës: Zyrtar për Përkthime nga gjuha shqipe në gjuhën serbe
dhe anasjelltas
Institucioni: Gjykata Supreme e Kosovës
Nëpunësi mbikëqyrës: Administratori i Gjykates
Paga mujore: E përcaktuar nga donatori

1. Qëllimi i vendit te punes: Perkthen të gjitha materialet nga gjuha shqipe në gjuhën serbe per Panelin e Ankesave
të Agjencisë Kosovare të Pronës
De tyrat Krye sore:
1. Bën përkthimin dhe pershtatjen e të gjitha materialeve me shkrim nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas per
Panelin e Ankesave të Agjencisë Kosovare të Pronës
2. Përkthen simultan në të gjitha takimet sipas nevojës;
3. Përgatitë raporte mbi punën dhe i raporton eprorit të tij/saj të drejtpërdrejtë;
4. Kryen edhe detyra tjera për përkthim sipas nevojës.

Shkathtësitë aftë site e kërkuara:

5.
6.
7.
8.
9.

Shkathtësi të shkëlqyera gjatë komunikimit me gojë dhe me shkrim në gjuhën shqipe dhe serbe------E nevojshme
Njohuri të mirë te sintakses dhe morfologjise për të dy gjuhët ----------------------------------------------- Enevojshme
Njohja e punës me programet kompjuterike (word,exell)----------------------------------------------------- Enevojshme
Dy (2) vite përvojë pune profesionale---------------------------------------------------------------------------- E nevojshme
Njohuri të gjuhës angleze------------------------------------------------------------------------------------------- E preferuar

Kualifikime t ars imiore dhe profe sinale për këtë post:

-

Diplomë Universitare - Fakulteti i Filologjisë (Gjuha Shqipe) apo Fakulteti Juridik, dhe minimum 2 vite përvojë pune
profesionale si përkthyese/es, ose
Diplomë të shkollës të mesme dhe minimum 10 vite përvojë pune profesionale si përkthyesë/e

-

VREJTJE:
 Procedura e konkursit është e hapur për kandidatët e jashtëm dhe nënpunësit civil ekzistues.
 Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të prapara me Ligjin mbi sherbimin civil Nr.03/L-149
 Udhezimit Administrativ Nr.04/2016
3.

Konkursi është publikuar më dt. 07.02.2019 dhe mbylle t 09.02.2019

Shkarko Aplikacio nin
Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykatën Supreme të Kosovës-Pallati i Drejtësisë , objekti ELagjja “Prishtina e Re”, Rr.:” Nekibe Kelmendi” pn. Dorëzimi i aplikacioneve mund te bëhet edhe përmes
postes. Për informata të hollësishme mund të kontaktoni në tel: 038/200-18-780, prej orës 08:00 - 16:00


Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret
aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.



Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe propocional në organet e
shërbimit civil të administratës publike qëndrore dhe lokale,siç specifikohet në Nenin 11,pragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Për shkak të numrit të madhë të kërkesave
të pranuara ve tëm k andidatë t e pë rzgjedhurë në lis tën e ngushtë do të k ontak tohen.


Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës. Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm. Në aplikacion
duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara. Duhet të përcaktohet saktësisht vendi dhe pozita për të cilën konkurron.
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë: kopja e diplomës për shkollën e kryer,
specializimet e ndryshme profesionale, certifikata e përvojës së punës, certifikata për interpret gjyqësor dhe dy
rekomandime.

Nëse aplik acionit nuk ia bas hkë ngjitni dok ume nte t e duhura dhe nuk e plotësoni atë me s hënime të s ak ta, ju ve të
do ta humbni rastin për t’u futur në listën e ngushtë.


Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion kandidatët nuk kanë të drejtë ti tërheqin prapa.

