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          7.Kryen edhe punë te tjera  qe i caktohen nga Kryetari i KPMSHCK. 
          8. Asistentja Ekzekutive i raporton Drejtorit Ekzekutiv. 
            
 
Kualifikimi, aftësimi dhe përvoja: 
 
-Diplomë Universitare në shkenca juridike apo shoqërore. 
 
-Dy (2) vite përvojë pune. 
 
-Zotërimi i shkëlqyer në të folur dhe të shkuar, në gjuhën Shqipe dhe Serbe. 
 
Kandidati duhet të jetë në gjendje të punojë nën presion, të ketë etikë në punë dhe 
integritet të lartë pune. 
Njohuri pune me kompjuter  Word, Excel, Access, Outlook, Internet.  
 
Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në 
Ndërtesën e Ish-Gërmisë,  Sekretariati i Këshillit  të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin 
Civil  të Kosovës,  Zyra A-306. Për informata më të hollësishme, mund të kontaktoni 
personeli ne tel. 038.211-673  prej orës 08:00 deri ne ora 16:00 
 
Konkursi ngel i hapur 8 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore, duke 
filluar nga data 18.05.2016 deri më datën 25.05.2016 që konsiderohet si ditë e fundit e 
mbylljes së konkursit. 
Aplikacionet e dërguara 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, aplikacionet që arrin pas këtij afati dhe ato të 
pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 
Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe 
dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilin konkurrojnë. 
 
Kandidatët të cilën hynë në përzgjedhje të ngushtë për intervistë do të informohen me 
shkrim ose me telefon në afat ligjor nga personeli. 
 
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë për intervistë do të informohen me shkrim 
ose me telefon në afat ligjor nga personeli dhe janë të obliguar të sjellin me vete 
dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para 
Komisionit intervistues.  
 
“Shërbimi Civil i Kosovës u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe mirëpret 
aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës”. 
 


