REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS
OSNOVNI SUD MITROVICA – BASIC COURT OF MITROVICA

Në mbështetje të nenti 8 te Ligjit Nr.03/L-212 për Themelimin e Mardhënies së Punës dhe nenit 3 të Udhëzimi
Administrative nr.14/2011 per Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Mardhënies së Punës në Sektorin Publiksi
dhe Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr.05/2014 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ
nr. 14/2011.
Gjykata Themelore Mitrovice
shpall:
K O N K U R S
Nr. 03/2018

1. Gjykata Themelore Mitrovice –dega Zubin Potok ------------------ Mirembajtese higjienike---------------1 pozite

Përshkrimi i detyrave të punës

Pozita nr:1
Titulli i pozitës: Mirembajtese higjienike
Pozita: Stafi Mbështetës jo shërbyes civil
Institucioni: GJTHM – Dega Zubin Potok
Koeficienti: Pes ( 5 )
Nëpunësi mbikëqyrës: Koordinatorit te Njësisë për Shërbime te përbashkëta
Qëllimi i postit: Siguron mirëmbajtjen e pastërtisë në nivel të Gjyktës.

Detyrat Kyçe
1.
2.
3.
4.

Përgjegjës/e për pastrimin e gjithë pajisjeve brenda dhe jashtë gjykatës ..............................70%
Përcakton nevojat për furnizim me material higjienik ...........................................................20%
Ndihmon (përkrah) shtëpiakun dhe punëtorët tjerë sipas nevojës.............................................5%
Përgjegjës/e për mbajtje të pastërtisë në nivel të duhur, ofrim të pastërtisë cilësore, si dhe kryen edhe punë
të tjera sipas nevojës ...............5%

Shkathtësitëaftësitë e kërkuara:

1. Të jetë i/e aftë për të mirëmbajtur pastërtinë në çdo kohë dhe në nivel...........................e nevojshme

Kualifikimet arsimiore dhe profesinale për kët post:

1. Diploma e shkollës së mesme -------------------------------------------------------------------------------------- .E nevojshme
VEREJTJE:
Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në Ueb faqe, si dhe në njërën nga gazetat ditore, duke filluar
nga data e publikimit më 01.03.2018 gjer më datën 15.03.2018 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.
Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni ) për punësim gjendet në http:// www.gjyqesori-rks.org, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të
aplikacionit, i bashkangjitni dokumentet e skenuara te cilat kerkohen sipas konkursit.
Shkarko Aplikacionin
Ju mund të aplikoni edhe tek ne drejtëpërdrejt-Adresa jonë: Gjykata Themelore Mitrovicë, rruga Filipa Vishniqa nr.1
,Mitrovicë - Kosovë;
Njoftimet i gjeni WB –faqe.
Aplikacionet që dërgohen me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do
të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh pune nga dita e dorëzimit në postë.
Aplikacionet që arrinë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e skanuara të dokumentacionit:
1. Dëshminë e kualifikimit shkollor.
2. Dëshmi mbi përvojën e punës, vertetimi dhe kontrata e përvojes së punës së bashku me pagesën e kryer për përvojen e
punës nga punëdhënësi.
3. Dy - rekomandime ( nëse keni ).
5. Dokumentin e identifikimit.
6. Certifikata që nuk jeni nën hetime.
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. Informimi i kandidatëve do të bëhet përmes
telefonit ose përmes Ueb faqes zyrtare nga personeli. Ata që ftohen në testimin me shkrim, janë të obliguar që me veti të
sjellin dokumentet origjinale për verifikim para Komisionit.
“Shërbimi Civil i Kosovës u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe përkrah aplikimet e femrave dhe meshkujt e të gjitha
komuniteteve të Kosovës”.

