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 Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë SH.A 

Në bazë të Ligji nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, KMDK SH. A. është Kompania e 

vetme e Legalizuar dhe e Licencuar për Menaxhimin e Deponive Sanitare të Mbeturinave në 

Republikën e Kosovës dhe është e regjistruar si shoqëri aksionare, në bazë të Rregullores Nr. 

01/2017 për Procedurat e Punësimit, Strukturën Organizative, Kategorizimin dhe Përshkrimin 

e vendeve të  punës në KMDK SH.A si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ(MPMS) 

Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në 

sektorin publik Shpall: 

 

                                                    KONKURS TË BRENDSHËM  

                                            për plotësimin e këtyre vendeve  të punës:  

 

    1.Pozita: Zyrtar Ligjor ( 1 pozitë ) 

 

    Vendi i punës : Stafi i KMDK-së 

 

      Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Ofron ndihmë profesionale njësive dhe sektorëve brenda Kompanisë në hartimin e akteve 

të brendshme normative. 

- Ofron ndihmë profesionale në planifikimin, drejtimin, mbikëqyrjen dhe koordinimin e 

aktiviteteve për çështje juridike. 

- Zbaton dispozitat e ligjeve dhe aktet nënligjore të aplikueshme në Kosovë, si dhe 

ligjshmërinë e akteve të ndryshme zyrtare në pajtim me ligjin. 

- Harton bashkë me administratën,  rregulloret dhe  aktet tjera brenda Kompanisë.  

- Koordinohet me strukturat tjera relevante për aktivitetet e nevojshme nga fushë 

veprimtaria e tij. 

- Punon në kompletimin profesional juridik të lëndëve që janë në procedurë, sipas 

kërkesave nga KE-ja, SK-ja, dhe DA-ja. 

- Ndihmon në hulumtimin dhe analizon çështjet specifike të cilat kërkojnë raport të veçantë 

të një ndjeshmërie të madhe të natyrës konfidenciale. 

- Ofron asistencë, rekomandon dhe këshillon për çështjet ligjore. 

- Me autorizim nga KE-ja përfaqëson kompaninë në kontestet gjyqësore dhe përpilon 

parashtresa të ndryshme për gjykatën (padi, përgjigje në padi, ankesa, kundërshtime etj). 

- Për punën e vet i përgjigjet DA-së. 

      Kualifikimi: 

- Diplomë Universitare të Fakultetit juridik, i preferueshëm provimi i Jurisprudencës. 

- Së paku dy vite përvojë pune, preferohet në përfaqësime gjyqësore apo punë tjera 

juridike. 

- Aftësi të mira komunikimi. 

- Aftësi të mira në përdorim të kompjuterit, Microsoft Office, PowerPoint dhe Internet. 

- Të ketë njohuri të njërës nga gjuhët zyrtare në Kosovë, e preferueshme njohja e gjuhës 

angleze 
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      2. Pozita: Vozitës i Administratës ( 1 pozitë ) 

         Vendi i punës : Stafi i KMDK-së 

 

- Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Drejton automjetin dhe kujdeset mbi rregullsinë dhe mirëmbajtjen e rregullt vijuese të 

automjetit. 

- E mban evidencën e shpenzimeve të karburantit, lubrifikimit të vajit dhe materialit tjetër. 

- E mban evidencën e orëve të punës së automjetit. 

- E kontrollon gjendjen e automjetit. 

- I evidenton defektet e vogla dhe bën ndërrimin e disa pjesëve. 

- Mban evidencën mbi qarkullimin dhe shfrytëzimin e automjetit, kontrollin preventiv dhe 

riparimin, harxhimin e gomave, skadimin e regjistrimit etj. 

- I arsyeton shpenzimet  për karburante. 

- Kryen edhe punë tjera të kërkuara nga KE ose menaxheri i zyrës. 

- Për punën e tij i përgjigjet DA. 

      Kualifikimi:  

- Diplomë e shkollës së mesme. 

- Të posedojë Patentë Shofer të kategorisë përkatëse. 

- Përvojë pune në profesion, e preferueshme. 

 

Informata të përgjithshme për kandidatë:  

Përcaktimi i pagës për pozitën e shpallur bëhet në përputhje me aktet e brendshme të 

Kompanisë. 

Procedura e konkurrimit: 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin aplikacionin përkatës, të shoqëruar nga një biografi 

personale (CV), nga një letër motivuese, si dhe dokumentacionin përkatës për përgatitjet 

shkollore dhe për përvojën e kërkuar të punës. 

Forma e aplikacionit mund gjendet në Web-faqe të KMDK-së. 

Aplikacioni, me të gjitha dokumentet, mund të dorëzohet në kopje fizike në zyrën e 

Administratës të KMDK-së. 

Afati për aplikim është 15 ditë nga dita e publikimit të Konkursit të brendshëm në web-faqe 

të KMDK-së, duke filluar nga data : 05.02.2020 deri me datën 19.02.2020 ora 08:00-16:00.  

 

Email: info@kmdk-ks.org 
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