Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria
Vlada-Government
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministarstvo Ekonomskog Razvoja-Ministry of Economic Development
Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme /Departman za Finansije i
Opšte Usluge /Department of Finance and General Services
Ministria e Zhvillimit Ekonomik shpallë KONKURS PËR AVANCIM të nëpunësve
civilë për këtë vend të punës:
Departamenti i Energjisë - Divizioni i Sistemeve të Energjisë
Numri i Konkursit: APF0002079
Vendi i punës: Zyrtar i Lartë për Sistemet të Energjisë - EZHE/240 / JP00029160
Koeficienti : 8.00
Kohëzgjatja e Emërimit: Pa afat të caktuar
Mbikëqyrësi: Udhëheqësi i Divizionit të Sistemeve të Energjisë
Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet, në koordinim me
mbikëqyrësin, për zbatimin e projekteve, shërbimeve dhe produkteve përkatëse
në fushën profesionale specifike për çështjet lidhur me sistemet e energjisë; 20%
 Kryen detyra e parapara në planet e punës të miratuara në përputhje me ligjet,
rregulloret, politikat dhe procedurat përkatëse, brenda afateve kohore të
caktuara; 15%
 Bën hulumtime, analiza, vlerësim të opsioneve dhe rekomandime për shqyrtim
nga nivelet e larta rreth detyrave ose projekteve të specializuara të miratuara për
çështjet lidhur me sistemet e sistemet e energjisë; 15%
 Udhëheq grupet punuese në fushën profesionale për çështjet lidhur me sistemet
e energjisë, kur kërkohet një gjë e tillë; 15
 Ofron këshilla brenda njësisë organizative dhe jashtë saj për ekzekutimin e
detyrave dhe përgjegjësive të tyre e te lidhura me sistemet e energjisë; 10%
 Ofron këshilla në fushën e ekspertizës të kërkuar brenda institucionit te lidhura
me sistemet e energjisë; 10%





Koordinon punën me strukturat tjera të institucionit dhe komunikon, sipas
nevojës, me autoritetet e jashtme për çështjet e lidhura me sistemet e energjisë;
10%
Kryen çdo detyrë tjetër në fushën profesionale specifike në përputhje me ligjet
dhe rregulloret aktuale të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë
pas kohe; 5%

Kualifikimi i nevojshëm :







Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën profesionale specifike të fituar
përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve
dhe këshillave profesionale;
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power
Point, Access);
Diplomë universitare ne fushën e energjisë, ekonomisë, minimum 3 vjet përvojë
pune

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E
KONKURIMIT PER AVANCIM
Procedura e konkurrimit është e hapur për nëpunës civil ekzistues në MZHE, te cilët i plotësojnë
kriteret e konkursit për avancim. MZHE ofron mundësi të barabarta të avancimit për të gjithë
nëpunësit civil ekzistues brenda MZHE-së. Rekrutimi dhe përzgjedhja do të bëhet në përputhje
me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr.
02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për
Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civilë.
Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e ndërtesës së
Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik (Sheshi Nëna Terezë, Toskanë, Prishtinë) Formularin zyrtar
për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen http://mzhe.rks-gov.net
Së bashku me formularin zyrtar të punësimit duhet të dorëzohet dëshmia për kualifikim
shkollor, kurset e ndjekura, dëshmitë për përvojën e punës, dy vlerësimet e fundit të punës si dhe
dy referenca. Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara
do të konsiderohet i pavlefshëm.
Kërkesat dorëzohen në Zyrën e Arkivës, kati I-rë, ndërtesa e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik
ose me postë.
Afati i konkurrimit është prej datës 17/05/ 2017 deri me date 24/ 05 / 2017, deri në orën 16:00.
Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimit.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të konkurrimit nuk do të pranohen.
Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 21524.

